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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

ازحذفارز4۲00تومانیتاحذفوارداتخودرو

 رمزگشایی
از ابهامات بودجه

بن��د مربوط به واردات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف ش��ده اس��ت که پی��ش از این وزیر صمت، دلیل 
ممنوعی��ت واردات خ��ودرو را نه حمایت از صنعت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعالم کرد. 
قانون بودجه سال جاری در حالی ابالغ شده است که ابهامات زیادی درخصوص مفاد پیش بینی شده در این الیحه 
وجود دارد. یکی از مهمترین مش��کالت موجود در این الیحه مش��خص نبودن تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 

راهکارهای دولت برای جایگزینی این ارز است. در حالی که برخی از حمایت کاالیی برای اقشار هدف سخن...
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یادداشت
رابطهدانشگاه
وحکمرانی

وحیدعابدینی
 مدرس دانشگاه

زمانی که عیسی صدیق اعلم، 
ط��رح اولیه تأس��یس دانش��گاه 
ته��ران را در ۱۵خ��رداد ۱۳۱۰ 
برای تیمورتاش فرستاد، اولویت 
این دانشگاه را چنین تعریف کرد: 
»س��اختن پیش��وایان و روسای 
ق��وم«. منظور او از پیش��وایان و 
روس��ای قوم، کس��انی بودند که 
بتوانند بر کشور حکمرانی کنند. 
شاید او تصور این را هم نمی کرد 
ک��ه 9۰ س��ال بعد »دانش��کده 
حکمران��ی« در دانش��گاه تهران 
تأسیس ش��ود که مأموریت آن، 
»پ��رورش مدی��ران و کارگزاران 
کشور« باش��د؛ ماموریتی که در 
واق��ع مأموریت اصلی دانش��گاه 
تهران بود. ای��ن واقعیت که 9۰ 
س��ال پس از تأس��یس دانشگاه 
تهران ب��ه عنوان نم��اد آموزش 
عال��ی کش��ور در این دانش��گاه 
»دانش��کده حکمرانی« تأسیس 
می شود تا به قول رئیس دانشگاه 
تهران »بتواند ۸۰ درصد مدیران 
کشور را تربیت کند«، بیانگر این 
است که مشکلی در آموزش عالی 
ما وجود داشته است. سؤال این 
اس��ت که آیا مأموریت دانشگاه 
چی��زی جز پ��رورش حکمرانان 

کشور بوده و هست؟
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
 اگ��ر در این نزدی��ک به یک ق��رن دانش��گاه در کار پرورش 
حکمرانان نبوده اس��ت پس حکمرانان را چه کسی پرورش داده 
و پرورش  یافت��گان دانش��گاه به چه کاری گمارده ش��ده اند؟ اگر 
دانشکده حکمرانی قرار است ۸۰ درصد مدیران کشور را پرورش 
دهد پس کارکرد بقیه دانش��کده ها چیس��ت؟ این سؤال، ما را به 
س��والی بنیادی در حوزه حکمرانی رهنمون می کند. چه کسانی 
باید حکمرانی کش��ور را برعه��ده بگیرند؟ آنها در چه بس��تری 
پرورش یافته اند و چگونه برای پذیرش مسئولیت آماده می شوند؟ 
در سنت تاریخی ما پرورش رهبران آینده در بستر خانواده )یا 
در معنای گسترده تر قبیله و خاندان سلطنتی( صورت می گرفته 
اس��ت. در نظام های قبیله ای و پادشاهی که برای قرن ها بر ایران 
تس��لط داشتند حکمرانی و رهبری موروثی بود. فرزندان قبیله و 
خاندان حاکم رهبران آینده بودند که در بستر خانواده شیوه های 
حکمران��ی را می آموختن��د. در نظام قبیله  ای ب��رای حکمرانی و 
فرمانروایی بیش از هر چیز جنگاوری اهمیت داشت که فرزندان 

در کنار پدران می آموختند.
ام��ا با ظهور عصر صنعتی ش��دن در اروپا و به خصوص پس از 
شکس��ت های ایران از روسیه، مسائلی ایجاد شد که این نظام به 
مرور در هم ریخت. رهبران ایران به عقب ماندگی خود در برخی 
حوزه ها آگاه ش��دند و دریافتند که با آنچ��ه دارند نمی توانند در 
جهان رو به پیش��رفت زندگی کنند. کسانی باید علوم جدیده را 
می آموختند تا آن عقب ماندگی ها را جبران کنند. عباس میرزا دو 
ق��رن پیش برای رفع این نیاز، اولین دانش��جویان ایرانی را عازم 
فرنگ کرد. با بازگشت اولین دانشجویان اعزامی به فرنگ و سپس 
تأس��یس دارالفنون و در نهایت تأس��یس دانش��گاه تهران، ایران 
نه��ادی به نام دانش��گاه را همچون یک اب��زار وارد کرد. برخالف 

کشورهای غربی که دانشگاه ها در بستری از تحوالت و طی چند 
قرن از نهادهای سنتی و مذهبی به نهادهایی مدرن تبدیل شدند، 
در ایران در انقطاعی از نهادهای س��نتی آموزشی کشور، دانشگاه 

وارد کشور شد.
ایده اولیه دانش��گاه در بس��تر مش��روطیت ش��کل گرفت، اما 
مش��روطه ایران��ی زود جوان م��رگ ش��د و عرصه را به توس��عه 
اقتدارگرایانه رضاش��اهی واگذار کرد. تأس��یس دانش��گاه هم در 
زمان رضاش��اه رخ داد که برخالف ایده اولیه دانشگاه که قرار بود 
پیشوایان و حاکمان را تربیت کند، به مرکز آموزش کارشناسان و 
متخصصین تبدیل شد. با بازتولید نظام موروثی در دوره پهلوی، 
نی��ازی به پرورش حاکمان نبود، فقط نیاز به تکنوکرات هایی بود 
که به کار سازندگی کشور بیایند. از این رو برای رضاشاه دانشکده 
مهندس��ی و پزش��کی بیش از هر چیز حائز اهمیت بود و دستور 
داد در س��اخت این دو دانشکده تسریع ش��ود. این دو دانشکده 
می توانستند تکنیسین هایی تربیت کنند که می توانستند جانشین 
تکنیسین های خارجی شوند. پس از تأسیس دانشگاه تهران نیز 
رشد دانش��کده فنی بیش از بقیه دانشکده ها رخ داد چراکه نیاز 
به تکنیس��ین های فنی بیشتر از هر چیزی بود. هرچند در قانون 
تأس��یس دانش��گاه تهران، دانش��کده »حقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی« هم ذکر ش��ده بود، اما در تش��کیل این دانشکده نیز 
چندان نگاه به پرورش رهبران سیاس��ی وجود نداشت. سه دهه 
پیش از تأسیس دانشگاه تهران مدرسه علوم سیاسی زیر نظارت 
وزارت خارجه برای آموزش کادرهای دیپلماتیک ش��کل گرفته 
بود تا در آن به ابزارهای مناس��بات دیپلماتیک مجهز شوند. این 
مدرسه پس از تشکیل دانشگاه تهران مبنای شکل گیری دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی شد. بدین ترتیب، این مهمترین 
دانشکده پرورش رهبران نیز نه برمبنای سنت فکری و اندیشه ای 

در ایران و در مس��یر پرورش رهبران سیاس��ی، بلکه صرفا با نگاه 
تخصص گرایی و پرورش تکنیس��ین ها برای امور جاریه مملکت 
شکل می گیرد. شکل گیری رشته جامعه  شناسی با تاخیری چند 
دهه ای نش��ان از همین نگاه تقلیل  گرایانه به آموزش و دانش��گاه 
دارد. این نگاه به دانش��گاه در سراسر دوران پهلوی تداوم یافت و 

شاید بتوان آن را یکی از دالیل وقوع انقالب دانست.
مقاومت در برابر این نگاه تقلیل گرایانه به دانشگاه کم کم شروع 
ش��د و به مرور به خصوص پس از دهه ۴۰ و تکثیر دانشگاه ها در 
ایران، جنبش چریکی از دل دانش��گاه ها س��ر برآورد. دانشگاهی 
که قرار بود پیش��وایان و س��ران قوم را پرورش دهد اینک بستر 
تولی��د چریک هایی ب��ود که برای برانداختن نظام حاکم دس��ت 
به اس��لحه می بردند. هرچند انتظ��ار می رفت که با وقوع انقالب، 
این کژکارکردی نهاد دانش��گاه برطرف شود و دانشگاه رابطه ای 
معنادار و ارگانیک با نظام سیاسی برقرار کند، این اتفاق رخ نداد. 
هرچند در دهه اول با تصفیه گسترده دانشگاه ها و سختگیری های 
ایدئولوژیک ارتباطی نسبی بین دانشگاه و رهبری سیاسی شکل 
گرفت ولی خیلی زود از اوایل دهه 7۰ دوباره دانش��گاه به سنگر 
مقاوم��ت تبدیل ش��د و دانش��گاه نه محل پرورش پیش��وایان و 
حکمرانان کشور بلکه زمینه ساز فرار مغزها شد. بنابراین مشکل 
اینکه دانشگاه تولیدکننده رهبران سیاسی نیست به دلیل نداشتن 
دانش��کده حکمرانی نیست بلکه مشکل بنیادی تر و به نوع رابطه 

نظام سیاسی و دانشگاه مرتبط است.
این مش��کل در مقایس��ه با کش��ورهای غرب��ی راحت تر فهم 
می ش��ود. وقتی مثال به رهب��ران آمریکا طی چند دهه اخیر نگاه 
کنیم، می بینیم که بسیاری از آنها از دانشگاه های برتر این کشور 
فارغ التحصیل ش��ده اند. مثال بیل کلینتون، ج��ورج دبلیو بوش، 
جان کری و هی��الری کلینتون همگی فارغ التحصیل دانش��گاه 

ییل هس��تند. از ۴۵ رئیس جمهور آمریکا ۱۶ نفر از آنها از آیوی 
لیگ )هشت دانشگاه برتر آمریکا شامل هاروارد، ییل، پرینستون، 
کلمبیا، براون، پنسیلوانیا، کرنل و کالج دارتموث( فارغ التحصیل 
شده اند. به خصوص دانشکده های حقوق و مدیریت نقش مهمی 
در پرورش رهبران آمریکا داشته اند. یک پژوهش توسط استیون 
برینت، استاد دانشگاه کالیفرنیا درباره ۴هزار تن از رهبران ایاالت 
متحده نش��ان می دهد که حدود دو س��وم آنها دارای تحصیالت 
تکمیلی از دانش��کده های معتبر هس��تند. ۴۵ درصد آنها از ۱۸ 
دانش��کده مدیریت برتر و ۳7 درصد آنها از ۱۴ دانش��کده حقوق 

برتر مدرک گرفته اند.
مقایس��ه این آمار با وضعیت پرورش حکمرانان در کش��ور ما 
نشان می دهد، دانشگاه نتوانسته است جایگاه خود را در این زمینه 
پیدا کند. در س��ال های اخیر به خص��وص ورود فارغ التحصیالن 
دانشگاه های خاص همچون دانشگاه امام صادق، بیش از پیش این 
مسئله را در ذهن ایجاد کرده که اگر قرار است حکمرانان کشور از 
این نهادها خارج شوند، کارکرد بقیه دانشگاه ها چیست؟ اگر قرار 
نیس��ت آنها نقشی در این فرآیند ایفا کنند کارکرد آنها چیست؟ 
اگر قرار نیست دانش��کده های حقوق و علوم سیاسی یا مدیریت 
نقشی در پرورش رهبران کشور داشته باشند چرا این همه هزینه 
برای آن می ش��ود؟ چرا هر سال هزاران دانشجو با هزاران امید و 

آرزو جذب این رشته ها می شوند؟
در ۴۰ سال گذشته همواره موازی کاری در دستور کار ساختار 
سیاس��ی بوده اس��ت. هرجا نهاد به جامانده از حکومت پیشین 
چندان م��ورد اعتماد حکومت نبوده اس��ت در مقابل آن نهادی 
م��وازی ایجاد ک��رده اس��ت. در نهادهای نظام��ی و امنیتی این 
اتفاق رخ داد. در محیط آموزش عالی نیز این امر دیده می ش��ود. 
شکل گیری دانش��گاه هایی نظیر تربیت مدرس، امام صادق، امام 

باقر، امام حسین و مفید را می توان در این راستا ارزیابی کرد. این 
موازی س��ازی حتی در درون نهادهای دانشگاهی موجود هم رخ 
داده اس��ت. مثال در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، به نحو 
عجیبی دانش��کده مطالعات جهان به موازات دانش��کده حقوق و 
علوم سیاسی در دانشگاه تهران شکل گرفت که رشته های موازی 
با این دانش��کده ارائه می دهد. به عنوان مثال، هر دو دانش��کده 
حقوق و علوم سیاسی و دانشکده مطالعات جهان مدرک مطالعات 
اروپا، یا آمریکا و ... ارائه می دهند. اینکه یک دانش��گاه دو مدرک 
یکس��ان در دو دانشکده متفاوت ارائه دهد، پدیده ای است که در 

کمتر کشوری می توان سراغ گرفت.
ش��کل گیری دانش��کده حکمرانی نیز در همین راستا ارزیابی 
می ش��ود. در مراس��م افتتاحیه این دانش��کده ذکر ش��ده که در 
کش��ور »هیچ جا آموزش های مدیریت داده نمی شد«. سوال این 
اس��ت که پس نقش دانشکده مدیریت چیس��ت؟ یا مثال رشته 
سیاس��ت گذاری عمومی که بیش از دو دهه اس��ت در دانشکده 
حقوق و علوم سیاس��ی ایجاد شده است چه تفاوتی با رشته های 
دانش��کده حکمران��ی دارد؟ همان طور که موازی س��ازی و ایجاد 
دانشکده مطالعات جهان، منجر به تربیت کادرهای وزارت خارجه 
توس��ط این دانشکده نشد، تأس��یس دانشکده حکمرانی مشکل 
فاصله بین دانشگاه و ساختار سیاسی را حل نمی کند. آنچه باید 
تغییر کند پذیرش نهاد دانشگاه به عنوان پرورش دهنده رهبران 
اس��ت. تا وقتی ساختارهای فرهنگی و سیاسی این پدیده جدید 
را نپذیرند و دانشگاه در آنها هضم نشود، همچنان به عنوان یک 
زائده دیده می ش��ود که توس��ط نهادهای دیگر به حاشیه رانده 
می شود. آنچه امروز کشور ما نیاز دارد، دانشکده حکمرانی نیست، 
بلکه پذیرش علم و خرد به عنوان حکمران اصلی و دانش��گاه به 

عنوان محل تولید آن است.

در س��ال ۲۰۲۱ می��الدی از هر چهار حمله س��ایبری در 
جهان، یک مورد در قاره آس��یا صورت گرفته و ژاپن، استرالیا 
و هند هدف بیشترین تعداد حمالت سایبری بوده اند. حمالت 
سایبری در سال گذشته میالدی در مجموع ضرری ۶تریلیون 
دالری ب��رای اقتص��اد جهان ب��ه همراه داش��ت و جغرافیای 
منطقه ای این حمالت سایبری نش��ان می دهد که قاره آسیا 
بیش از همه نقاط جهان در تیررس هکرها قرار گرفته و طبق 
گزارش کمپانی IBM، از هر چهار حمله س��ایبری جهان در 

سال ۲۰۲۱، یک مورد مربوط به آسیا بوده است.
کمپانی IBM که هر ساله در مورد حمالت سایبری جهان 
گزارش می دهد، برای جم��ع آوری داده های گزارش هایش به 
ط��ور روزانه ۱۵۰میلیارد رویداد امنیت��ی را در بیش از ۱۳۰ 
کشور جهان رصد می کند و در این مسیر از منابع داده ای نظیر 
دستگاه های تشخیص ش��بکه و نقطه پایانی، تعامالت پاسخ 
حادثه و کیت های ردیابی فیشینگ بهره می برد. داده های سال 
 X-Force Threat ۲۰۲۱ این کمپانی براس��اس ش��اخص
Intelligence نشان می دهد که آسیا هدف بیشترین تعداد 
حمالت سایبری در سال ۲۰۲۱ میالدی بوده، به طوری که از 
هر چهار حمله هکری که در سراس��ر جهان انجام شده است، 

یک مورد مربوط به این قاره می شود. البته براساس اطالعات و 
داده های کمپانی IBM، همه کشورهای آسیایی به یک اندازه 
تحت تأثیر حمالت سایبری نبوده اند. ظاهرا هکرها و مجرمان 
سایبری بیش از همه به کشورهای ژاپن، استرالیا و هند توجه 
نش��ان داده اند، چراکه این کشورها بیش��ترین تعداد حوادث 

سایبری و هکری را در منطقه آسیا تجربه کرده اند.
حال س��وال این است که چرا این سه کشور آسیایی شاهد 
بیشترین حمالت سایبری بوده اند؟ مثال کشور ژاپن در سال 
۲۰۲۱ به طور ویژه ای ش��اهد فعالیت های قابل توجه مجرمان 
س��ایبری بود که البته فعاالن حوزه فناوری، این موضوع را به 
بازی های المپیک تابستانی که جوالی ۲۰۲۱ در توکیو برگزار 
ش��د، نس��بت داده اند و یادآور ش��ده اند که هکرها با توجه به 
بس��تر عظیمی که این عرصه بزرگ ورزشی ایجاد کرده بود، 
تمام تالش خ��ود را برای انجام حمالت هکری انجام دادند و 
همین موضوع باعث شد تا ژاپن به عنوان پیشتاز تعداد حمالت 

سایبری در سال ۲۰۲۱ شناخته شود.
داده های کمپانی IBM همچنین نشان می دهد که هکرها 
در قاره آسیا و به ویژه کشورهای ژاپن، استرالیا و هند بیش از 
همه برای دسترسی به سرورها و همچنین حمالت باج افزاری 

تالش کرده اند که می توان آنها را ش��ایع ترین ش��کل حمالت 
در آس��یا دانس��ت. به گفته IBM، بخ��ش باالیی از حمالت 
دسترس��ی به سرور عمال توانایی س��ازمان های آسیایی برای 
شناس��ایی و تشخیص س��ریع چنین حمالتی، قبل از تبدیل 
شدن به اشکال مهمتر حمالت را محک می زند. به طوری که 
تالش برای دسترسی به سرور و حمالت باج افزاری به ترتیب 
۲۰درصد و ۱۱درصد از کل حوادث س��ایبری سال ۲۰۲۱ را 
در آس��یا به خود اختصاص داده اند. سرقت اطالعات در آسیا 
با ۱۰درصد در رتبه س��وم حمالت س��ایبری قرار گرفت، در 
حالی که تروجان های دسترسی از راه دور و همچنین ابزارهای 
تبلیغاتی مزاحم هر کدام 9درصد از چنین حمالتی را به خود 
اختصاص داده اند. از سوی دیگر، گزارش IBM نشان می دهد 
ک��ه بخش های خدم��ات مالی و تولیدی بیش��ترین حمالت 
س��ایبری آسیا را در س��ال ۲۰۲۱ متحمل شدند و تقریبا در 
۶۰درص��د از حم��الت، هکرها چنین ش��رکت هایی را هدف 

گرفته اند.
همچنین پس از قاره آس��یا که حدود ۲۶درصد از حمالت 
سایبری س��ال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است، اروپا و 
آمریکای شمالی قرار دارند که به ترتیب ۲۴درصد و ۲۳درصد 

از حمالت هکری سال گذشته را متحمل شده اند. خاورمیانه و 
آفریقا نیز هر کدام ۱۴درصد و آمریکای التین هم ۱۳درصد از 
حمالت سایبری سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده اند. در 
همین حال، شرکت های مالی و بیمه جهان حداقل ۳۰درصد 
از حمالت��ی را که )به زعم IBM( قادر به پیش��گیری از آنها 
بودند، متحمل شدند و این موضوع نشان می دهد که توجه به 
امنیت سایبری تا چه حد می تواند از حمالت هکری ممانعت 
کن��د. همچنی��ن س��ازمان های تولیدی جه��ان ۲9درصد از 
حمالت هکری را متحمل شدند و پس از آن، خدمات تجاری 
۱۳درصد و بخش حمل ونقل نیز ۱۰درصد از مجموع حمالت 

سایبری دنیا را در سال ۲۰۲۱ متحمل شده اند.
گزارش IBM از روند رو به رش��د حم��الت باج افزاری در 
آس��یا حکایت دارد، ام��ا کدام یک از باج افزاره��ا در حمالت 
هکری موفق تر بوده اند؟ بررس��ی ها نشان می دهد که باج افزار 
REvil ح��دود ۳7درصد از حمالت باج افزاری را در آس��یا به 
خود اختصاص داده اس��ت و موارد دیگری از باج افزارها مانند 
 Ragnar و   Bitlocker، Nefilim، MedusaLocker
Locker نیز در سال گذشته ظاهر شدند. هکرها همچنین در 
سال ۲۰۲۱ به  دنبال سوء استفاده از آسیب پذیری ها بوده اند و 

از فیشینگ به  عنوان راهی برای نفوذ به کسب وکارها در آسیا 
اس��تفاده  کردند که هر دو به  عنوان برترین حامل های بدافزار 
در ۴۳درصد از حمالت نقش داشتند. از سوی دیگر، 7درصد 
هکرها از اعتبار سرقت ش��ده برای دسترسی اولیه به شبکه ها 

استفاده کرده اند.
میزان حمالت ناشی از آس��یب پذیری نرم افزارهای اصالح  
نش��ده در سراسر جهان ۳۳درصد افزایش یافته است و منجر 
به وقوع ۴۴درصد از حمالت باج افزاری در س��ال گذشته شد. 
آسیب پذیری های اصالح  نشده در شرکت های تولیدی هم به  
طور ویژه منجر به وقوع ۴7درصد از حمالت در س��ال ۲۰۲۱ 
گردید. در س��ال ۲۰۲۰ خدمات مالی و بیمه بیشترین هدف 
حمالت هکری در جهان بودند در حالی که در س��ال ۲۰۲۱ 
اوض��اع اندکی تغیی��ر کرد. مهاجمان که بیش��ترین حمالت 
باج افزاری را در س��ال ۲۰۲۱ انجام دادند، به ایجاد اختالل در 
س��ازمان های تولیدی روی آوردند که این امر باعث می ش��ود 
زنجیره های تأمین پایین دستی، آنها را برای پرداخت باج تحت 
فش��ار قرار دهند. همچنین کمپان��ی IBM در گزارش خود 
بر نیاز شرکت ها برای اولویت بندی مدیریت آسیب پذیری به 

منظور کاهش خطرات امنیتی تأکید کرده است.

ژاپن،استرالیاوهندشاهدبیشترینحمالتسایبریهستند
هکرهاعلیهامنیتسایبریآسیا

رابطهدانشگاهوحکمرانی

ایدههایکاربردیبرایکارآفرینی
 آیا در دنیای کس��ب و کار به اندازه کافی ایده برای ش��روع فرآیند کارآفرینی در دس��ترس است؟ این پرسش برای 
بس��یاری از کارآفرینان اساس��ی و کلیدی محسوب می ش��ود. دلیل این امر نیز تحلیل بسیاری از افراد مبنی بر کمبود 
ایده های مناسب برای کارآفرینی است. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف  تان باید سختی های 
زیادی را تحمل کرده و با هزار زحمت مختلف کس��ب و کاری مناس��ب با سلیقه تان پیدا کنید.  امروزه دنیای کسب و 
کار بس��یاری از محدودیت های سنتی پیش روی کارآفرینان را از بین برده است. شما امروزه امکان فعالیت در بهترین 
شرکت های دنیا از طریق دورکاری را دارید. به عالوه، دنیای کسب و کار نیز دیگر به حوزه های خاصی محدود نمی شود. 
پیش��رفت دنیای دیجیتال بسیاری از فرصت های تازه را پیش روی کارآفرینان قرار داده است. به همین خاطر صحبت 
از محدودیت در کارآفرینی چندانی منطقی به نظر نمی رسد. این امر دست کم درباره ایده های مناسب برای انتخاب...



بند مربوط به واردات خودرو در حالی از قانون بودجه حذف ش��ده است 
ک��ه پیش از این وزیر صمت، دلیل ممنوعیت واردات خودرو را نه حمایت 
از صنع��ت خودرو که تنظیم تراز ارزی و مدیریت در این حوزه اعالم کرد. 
قانون بودجه س��ال جاری در حالی ابالغ ش��ده اس��ت که ابهامات زیادی 
درخصوص مفاد پیش بینی شده در این الیحه وجود دارد. یکی از مهمترین 
مشکالت موجود در این الیحه مش��خص نبودن تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ی و راهکاره��ای دولت برای جایگزینی این ارز اس��ت. در حالی که 
برخی از حمایت کاالیی برای اقشار هدف سخن می گویند، برخی دیگر به 
این نکته استناد می کنند که یارانه نقدی برای یارانه بگیران افزایش خواهد 
یافت. در همین حال، معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر 
داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه 
تا پایان سال است. محمدمهدی برادران با بیان اینکه ارزش واردات ساالنه 
دارو حدود ۲ میلیارد دالر است، افزود: با همکاری با برخی از پتروشیمی ها 
و سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و  همچنین 
همکاری سه جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی 
و داروی��ی وزارت صم��ت، واردات دارو می تواند ت��ا ۵۰ درصد معادل یک 

میلیارد دالر کاهش یابد.
حاال این ابهام به ماجرای واردات خودرو نیز کشیده شده است و در حالی 
که مجلس شورای اسالمی مجوز واردات 7۰ هزار دستگاه خودرو را صادر 
کرده بود، در قانون ابالغی خبری از این موضوع نیست. این حذف البته با 

شوک بازار همراه شده است.
ماجرایحذفوارداتخودروازبودجه

به گزارش خبرآنالین، حجت االس��الم والمس��لمین منتظری دادستان 
کل کش��ور با بیان اینکه در صنعت خودروس��ازی کشور دست های پشت 
پرده ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروس��ازی کشور می شود، 
گفت: ان شاءاهلل در س��ال جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند 
به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود 

کیفیت خودروهای تولیدی گام های موثری بردارند. وی ادامه داد: متاسفانه 
در گذش��ته ش��اهد کم کاری هایی در این زمینه بوده ایم که ان ش��اءاهلل با 
قول های��ی که دولت محترم در این خصوص داده اس��ت ش��اهد افزایش 
کیفیت خودروها باش��یم. البته او تنها کسی نیست که از دست های پشت 
پرده س��خن می گوید. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز تاکید کرد: مجور واردات 7۰ هزار دس��تگاه 
خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت 
حذف آن از قانون بودجه مش��خص شود. ایسنا گزارش داد جالل رشیدی 
کوچی با اش��اره به ح��ذف بند مربوط به واردات خ��ودرو از الیحه بودجه 
۱۴۰۱، بی��ان کرد: مجلس در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات 7۰ هزار 
دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای 
نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به 
تصویب نمایندگان رسید، اما در بودجه ابالغی این عدد حذف شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برای من و خیلی های دیگر این سوال وجود دارد 
که دلیل این حذف چیست؟ این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن 
شود که چه شده که مجوز واردات 7۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ 
حذف ش��ده اس��ت؟ بنده این موضوع را از هیأت رئیسه مجلس پیگیری 
خواه��م ک��رد و در روزهای آینده از رئیس جمه��ور و وزیر صمت نیز این 

موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نماینده مردم مرودش��ت در مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: باید 
مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی 
هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی تابند. زمانی که 
اختالفی بین مجلس و ش��ورای نگهبان درخصوص مصوبه ای نباشد لزوما 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نمی کند. این ایراد از سوی 
نمایندگان در مصوبه قبلی مجلس درخصوص واردات خودرو مطرح شد که 
بین مجلس و شورای نگهبان اختالفی نبود که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بخواهد اظهارنظر کند. به گفته رشیدی کوچی، عده ای منافع شان با 

منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی دهند که این انحصار شکسته 
ش��ود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم. در حالی که بازار خودرو 
در صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط 

به واردات خودرو از قانون بودجه ابالغ شده حذف شد. 
دلیلحذفوارداتخودروچیست؟

براساس اعالم رسمی علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان 
مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات 
خ��ودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح 
داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته 
است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس 
مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این 

بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر )واردات خودروی سواری( حذف شود. 
حذف این مصوبه در حالی اتف��اق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به اس��تناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات 
موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات 
این کاال اعالم کرده بود. در بیست ودومین روز اسفندماه سال گذشته بود 
که وزیر صمت اعالم کرد: مشکالت صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است 
و ممنوع ش��دن واردات خودرو ب��رای حمایت از صنعت خودرو نبود؛ بلکه 
برای مدیریت تراز ارزی کشور بود؛ زیرا در سال ۱۳9۶ تحریم ها اعمال شد 
و ف��روش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر 
اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. 
بنابراین به ط��ور خودکار از اواخر اردیبهش��ت ۱۴۰۱ واردات خودرو آزاد 
خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که 

فکر نمی کنم در این سال بیش از این تعداد واردات انجام شود. 
پیش از این نیز مصطفی میرس��لیم، نماینده مردم تهران، مخالفت خود 
را ب��ا مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو ابالغ و تاکید کرده بود که 

مجمع با این موضوع موافقت نمی کند.

ازحذفارز4۲00تومانیتاحذفوارداتخودرو

رمزگشایی از ابهامات بودجه

فروشندگان ملک در چندین منطقه پایتخت می گویند: جریان کاهش 
قیمت در طول ماه های سال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است و 
ریزش نرخ های پیشنهادی و ثبات قیمت در سال جاری با تکیه بر ساخت 

مسکن دولتی و نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم ها قطعی است.
به گزارش ایرنا، رشد قیمت مسکن در تهران بعد از چهار سال، در سال 
گذشته متوقف شد و کاهش محسوسی پیدا کرد تا جایی که زمستان سال 
گذش��ته تورم نقطه ای مسکن از نزدیک ۱۰۰ درصد در ابتدای سال به ۲۰ 
درصد رسید؛ حاال جریان تخلیه حباب ملک نیز که از زمستان سال ۱۴۰۰ 
به مرحله تثبیت رسید وارد سال ۱۴۰۱ شده است و آنطور که واسطه گران 
ملکی می گویند اگر مذاکرت رفع تحریم ها به نتیجه برسد جریان کاهش 
قیمت ها از حالت شکننده و مردد سال قبل خارج خواهد شد و بازار ملک 
بعد از توقف رش��د قیمت ها، شاهد کاهش چشمگیر در قیمت های اصلی 
خواهد بود. به اعتقاد واسطه گران در پنج منطقه پایتخت ریزش قیمت ها 
در صورت نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم ها تا متری ۱۰ میلیون تومان 

در برخی مناطق پایتخت امکان پذیر است.
از نیمه دوم سال گذشته ریزش قیمت های پیشنهادی آپارتمان آغاز شد 
و تمایل برای فروش ملک حدود ۳۰ درصد در مقایس��ه با سال قبل از آن 
افزایش پیدا کرد. زمس��تان س��ال گذشته و در آستانه ورود به سال جدید 
هم خبری از افزایش نامتعارف قیمت ها نبود و حاال به اذعان فروشندگان 
ملک در چندین منطقه تهران، ادامه جریان کاهش قیمت در طول ماه های 
س��ال گذشته وارد بازار مسکن ۱۴۰۱ شده است. حال سوال این است که 

شرایط سوداگران و دالالن ملکی در وضعیت ثبات قیمتی چگونه است؟
هم اکنون س��وداگران مسکن با توجه به ثبات قیمت های قطعی، ریزش 
نرخ های پیشنهادی و کاهش ۴۰ درصدی ناشی از خواب سرمایه در بخش 
امالک، برای خروج از این بازار آماده اند. شرایط تعدیل قیمت ها و تمایل به 

فروش ملک بدون افزایش قیمت نسبت به سال قبل، بازار را برای بازگشت 
خری��داران مصرفی به بازار فراهم کرده اس��ت و در عین ح��ال بازار برای 

دالالن و سوداگران و احتکارکنندگان دیگر جای امنی نیست.
بازار مس��کن معموال در فروردین ماه بیشتر تماش��اچی دارد تا خریدار 
و این وضعیت کماکان ادامه دارد تا قیمت ها روش��ن ش��ود و به اصطالح 
بازار از گیجی درآید. با این حال بازار مس��کن ۱۴۰۱ با ش��روع ماه مبارک 
رمضان و در آستانه اعالم قطعی نتیجه مذاکرات رفع تحریم ها دوره انتظار 
بیش��تری را نسبت به س��ال های قبل برای قطعی شدن قیمت ها خواهد 
کش��ید. نکته دیگر اینکه فضای مثبت مربوط به اخب��ار مذاکرات احیای 
برجام به عنوان مهمترین عامل خارجی بر روی قیمت های مسکن تاکنون 
اجازه شوک قیمتی جدیدی به بازار مسکن نداده است. دومین تفاوت بازار 
مس��کن در بهار امس��ال با بهار سال گذشته این اس��ت که در سایه اخبار 
خوش کلنگ زنی پروژه های مس��کن که در تعطیالت سال نوی امسال هم 
ادامه داش��ت، جریان تخلیه حباب قیم��ت ادامه دارد و فعال از قیمت های 
نامتعارف و افزایش های ناگهانی قیمت مس��کن خبری نیست. همچنین 
رئیس جمهور در تعطیالت نوروز امس��ال با حضور و بازدید از شهر جدید 
پردیس دس��تور ویژه داد تا پروژه های مس��کن مهر هرچه زودتر تکمیل و 
تحویل متقاضیان ش��ود. در عین حال وزیر راه و شهرس��ازی با سفر به دو 
استان کشور چندین پروژه نهضت ملی را کلنگ زد. برآوردها نشان می دهد 
که ریزش قیمت ها در سال ۱۴۰۱ قطعی است. تورم بازار مسکن پایتخت 
پس از طی دوره تنش قیمتی که از آذرماه ۱۳9۶ تا اسفندماه ۱۳99 ایجاد 
شد، از تابستان سال گذشته کنترل شده است. مقایسه منحنی رشد قیمت 
سال های ۱۳99 و ۱۴۰۰ نیز نشان می دهد که تورم سالیانه به سمت صفر 
ش��دن تمایل پیدا کرده و بنا به گفته کارشناس��ان اگر شوکی به این بازار 
وارد نشود ریزش قیمت ها در سال ۱۴۰۱ قطعی است.  دی ماه ۱۳9۶ به 

بعد روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد و آبان ماه ۱۳99 با رشد سالیانه 
۱۱۸ درصد به باالترین میزان افزایش قیمت در بازه زمانی ۳۴ ماهه رسید. 
ایرنا در اس��فندماه 9۸ در گزارشی با عنوان »خانه در رکود رشد قیمت را 
تجربه می کند« از افزایش بی رویه قیمت مس��کن خب��ر داد که به اذعان 
مسئوالن بخشی از افزایش قیمت بازار مسکن مربوط به تقاضاها و نیاز بازار 
بود و انتظار ذهنی نیاز به مسکن باعث افزایش قیمت شده بود که دولت 
در پروژه »مسکن ملی« در حال پاسخگویی به این نیاز است، اما از آنجایی 
که این پروژه هیچ گاه به فصل گرم خود نرسید جریان افزایش قیمت ها تا 
تابس��تان سال گذشته ادامه داشت. پس از آن روند افزایش سالیانه قیمت 
نزولی شد تا اینکه در بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۱۶.۴ درصد رسید. این کمترین 
میزان رش��د قیمت از دی ماه ۱۳9۶ تاکنون بوده است. کارشناسان بازار 
مسکن معتقد هستند که جریان تخلیه حباب ملک در سال ۱۴۰۱ ادامه 
خواهد داش��ت اما رنج بازار مس��کن از تورم نهاده های ساختمانی و میزان 
کسری مسکن است. بازار مسکن ظرفیتی برای رشد قیمت مجدد ندارد و 
بازار دوره تنش قیمتی را پشت سر گذاشته است. اگر کنترل قیمت ارز و 
اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای ادامه داشته باشد، انتظار کاهش 
قیم��ت در بازار ملک ت��ا ریزش میلیونی قیمت ها در ه��ر متر مربع ادامه 
خواهد داشت. در این زمینه مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک درباره قیمت مس��کن در س��ال جدید، گفت: ب��ا توجه به افزایش 
بی رویه قیمت مسکن در سال های گذشته و افزایش نامتعارف قیمت های 
پیشنهادی بازار، کشش قیمت های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد 
ثبات بازار خواهیم بود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره تاثیر مذاکرات 
وین بر کنترل قیمت مسکن نیز گفت: مذاکرات رفع تحریم ها روی شرایط 
اقتصادی اثرگذار اس��ت و ریزش قیمت های پیش��نهادی و بازش��دن قفل 

گرانی از بازار مسکن را سبب می شود.

جریانتخلیهحبابقیمتملکادامهدارد

پیشبینیسقوطقیمتمسکن

دریچه

تورمچهبرسرقیمتسوختمیآورد؟
گرهبنزین

بنزی��ن و دیگر حامل های انرژی به دلی��ل رقابتی نبودن عرضه آنها 
در ایران، توس��ط دولت قیمت گذاری می ش��ود. یارانه پنهان و پایین 
نگه داشتن قیمت بنزین از جمله آثار تعیین قیمت حامل های انرژی 
توسط دولت است که زمینه قاچاق آن به کشورهای همسایه را فراهم 
می کند. نکته دوم اینکه پایین نگه داش��تن قیمت بنزین، به افزایش 
مصرف آن در کشور دامن می زند.  این امر، نتایجی مثل کاهش درآمد 
دولت، افزایش کس��ری بودجه، افزایش انتش��ار آالینده های زیس��ت 
محیطی، مص��رف بیش از حد ذخایر نفتی، ضرورت س��رمایه گذاری 
مداوم برای س��اخت پاالیش��گاه های جدید برای تولید بنزین، کاهش 

صادرات بنزین و حتی واردات آن را در پی دارد.
تورم در اقتصاد ایران باعث شده قیمت های تعیین شده برای بنزین 
پس از مدتی اهمیت خود را از دس��ت بدهند. در آبان ماه 9۸، دولت 
قیمت بنزین را ۲۰۰ درصد افزایش داد. با این وجود، به دلیل تورم در 
اقتصاد ایران و دو برابر شدن قیمت ارز، این افزایش قیمت بنزین هم 
اثری بر کاهش پیامدهای عرضه بنزین با قیمت دولتی نداشته است.

یک مطالعه داخلی تالش کرده آثار افزایش قیمت بنزین بر شاخص 
قیمت کاالهای مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی را بررسی 
کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد به طور تقریبی، نیمی از بنزین 
مصرف��ی در تولید کااله��ا و خدمات و نیمی دیگر ب��ه طور نهایی و 
به صورت عمده توس��ط خانوارها مصرف می شود. هزینه بنزین ۱.۴۶ 
درصد از هزینه مصارف خانوارها را تشکیل می دهد و مصرف آن برای 

همه گروه های درآمدی، همسو با درآمد آنها افزایش می یابد.
از دیگر یافته های این پژوهش، س��هم ۰.۵۲ درصدی هزینه تولید 
کاالها و خدمات تولیدی است که برای خرید بنزین صرف می شود. با 
این حال ۱۲.۶۲ درصد از هزینه خدمات حمل و نقل هوایی و فضایی 
به خرید بنزین اختصاص دارد. پس از آن، بنزین بیش��ترین سهم در 
هزینه خدمات حمل و نقل جاده ای مس��افر و بار را به خود اختصاص 
داده است. یافته های این بررسی نشان می دهد با وجود سه برابر شدن 
قیمت بنزین، با توجه به سهمیه های مختلف آن، متوسط هزینه بنزین 
مصرف��ی در ای��ران ۱۴۳ درصد افزایش یافته اس��ت. در واقع افزایش 
قیمت بنزین ش��اخص قیمت تولیدکننده را ۱.۵۴ درصد و ش��اخص 
قیم��ت مصرف کنن��ده را ۲.۶۲ درص��د افزایش داده اس��ت. افزایش 
قیمت ها با س��هم هزینه بنزین در هزینه مصارف خانوارها همسویی 
باالیی را نشان می دهد. با این حال به دلیل پایین بودن هزینه بنزین 
در سبد مصرفی خانوارها، مقدار افزایش سطح قیمت از ۱.۵۸ درصد 
تا ۳.۰۸ درصد در نوس��ان است.   برای مطالعه بیشتر مقاله »بررسی 
اثر سیاست افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه معیشتی بر شاخص 
قیمت کاالهای مصرفی و رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و 
روس��تایی« را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های اقتصادی در 

زمستان سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

ایرانعملیاتاکتشافراشروعمیکند؟
تنشبرسرمیدانگازیآرش

وزیران نفت دو کش��ور کویت و عربستان توافق کردند برای تامین 
نیاز گاز داخلی دو کشور و آزاد کردن نفت مازاد میدان آرش که آنها 

الدوره می خوانندش، اقداماتی را شروع کنند.
عربستان و کویت با توافق مشترک دو جانبه قصد دارند حقوق ایران 
در برداشت از میدان گازی مشترک آرش که آنها »الدوره« می خوانندش 
را نادیده بگیرند و س��وال این اس��ت که موضع ایران ب��ه این اقدام چه 
خواهد بود؟ محسن خجسته  مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
پاس��خ خبرنگاری به این سوال گفت: »ایران توسعه این میدان گازی را 
در دستور کار قرار داده است. مطالعات اولیه و لرزه نگاری درباره میدان 
مشترک آرش انجام و برنامه توسعه آن در شرکت ملی نفت ایران مصوب 
شده و این برنامه به  زودی اجرایی می  شود.« اختالف بر سر این میدان 
گازی مشترک یک چالش قدیمی است. مذاکرات سه جانبه برای تعیین 
حدود و خطوط مرزی در سال ۱9۶۰به نتیجه نرسید تا اینکه ایران در 
س��ال ۱۳79یک چاه اکتشافی حفر کرد تا میزان ذخایر گاز و نفت این 
میدان مش��خص ش��ود که به  دلیل هزینه باالی تولید و البته اعتراض 
کویت این فعالیت متوقف ش��د و حتی مذاکرات دوجانبه ایران و کویت 
در تهران در همان سال نتیجه نداد. میدان گازی مشترک آرش یا الدوره 
دارای یک هزار میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و ۳۱۰میلیون بش��که 
نفت خام اس��ت که در ش��مال غربی خلیج فارس قرار دارد. پیش تر سه 
کش��ور در سال ۱۳9۴به چالشی درباره این میدان نفتی برخورده بودند 
که در آن سال شرکت های ملی نفت کویت و آرامکوی عربستان سعودی 
کنسرسیوم »کی جی او« را تاسیس کردند و حتی در شهریور همان سال 
برای توسعه این میدان مشترک، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز 
کردند، اما ایران رسما واکنش نشان داد و اعالم کرد از حقوق خود درباره 
می��دان گازی آرش نمی  گذرد. روز اول فروردین وزیران نفت دو کش��ور 
کویت و عربس��تان توافق کردند برای تامین نیاز گاز داخلی دو کشور و 
آزاد کردن نفت مازاد میدان آرش که آنها الدوره می خوانندش، اقداماتی 
را ش��روع کنند. پس از این اتفاق س��عید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران توافق جدید عربستان و کویت را غیرقانونی اعالم و تأکید 
کرد حق ایران برای بهره برداری از این میدان همچنان محفوظ است و 
براس��اس مذاکرات پیش��ین، هرگونه اقدام در بهره برداری و توسعه این 
میدان باید با هماهنگی و همکاری هر س��ه کشور انجام شود. همچنین 
جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان در واکنش به توافق عربستان و کویت 
اعالم کرده مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی 
و انجام لرزه نگاری، تکمیل شده و به زودی با نصب جکت )پایه(، عملیات 
حفاری در این میدان آغاز خواهد شد. او در عین حال یادآوری می کند: 
اگرچ��ه ما مایل به مذاکره و همکاری برای توس��عه میادین مش��ترک 

هستیم، اما اقدامات یک جانبه، مانع اجرای طرح مذکور نخواهد شد.
در این بین هنوز جزییاتی از توافق عربستان و کویت منتشر نشده 
اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که دو کشور تاریخ مشخصی برای 
ش��روع تولید گاز از میدان آرش اعالم نکرده اند، اما س��ه بانک ژاپنی 
همراه با بانک های اچ ای بی سی انگلیس و جی پی مورگان آمریکا توافق 
کرده اند یک میلیارد دالر به کویت وام بدهند تا تولید نفت و گاز خود 
را افزای��ش دهد. تحلیلگران می گویند: ژاپ��ن، اروپا و آمریکا در صدد 
یافت��ن منابع جدید نفت و گاز برای جایگزینی نفت و گاز روس��یه و 
تش��ویق تولیدکننده های دیگر نفت و گاز به افزایش تولید و صادرات 

خود هستند.
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فرصت امروز: کاهش درآمد س��رانه، اف��ت ارزش پول ملي و تورم باال از 
مهمترین کلیدواژه هاي اقتصاد ایران در سه سال گذشته پس از بازگشت 
تحریم هاي نفتي بوده اس��ت. در حالی مذاکرات پیرامون احیای برجام به 
گام های پایانی خود نزدیک می ش��ود که به گفت��ه اقتصاددانان نمی توان 
انتظار داش��ت رفع تحریم ها به س��رعت در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. به 
نظر می رس��د در ش��ش ماه اول س��ال ۱۴۰۱ با تورم حداقل ۴۰ درصدی 
روب��ه رو خواهیم بود، زیرا ت��ا زمانی که دالر های نفتی بخواهد مجددا وارد 
کشور شود و میزان افزایش فروش نفت به تثبیت برسد، حداقل چند ماه 
زمان می برد و بنابراین نمی توان انتظار معجزه از رفع احیای برجام داشت. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ 
برای خانوار های کشور به ۴۰.۲ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، ۱.۲ واحد درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین تورم ساالنه برای 
خانوار های شهری و روستایی در این ماه به ترتیب به ۳9.7 درصد و ۴۲.۸ 
درصد رس��ید که برای خانوار های شهری ۱.۱ واحد درصد کاهش و برای 

خانوار های روستایی ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
اقتصاد ایران در حالی پا به قرن و بهار سال جدید گذاشته است که در 
یک دهه گذش��ته عقبگرد قابل توجهی را در روند اغلب شاخص ها تجربه 
کرده و از همین رو دهه 9۰ در بین اقتصاددانان به »دهه از دس��ت رفته« 
شهرت یافته است. حال سوال این است که اقتصاد ایران در سال جدید چه 

شکل و شمایلی خواهد داشت؟
شرایطدشواراقتصادیدردهه90

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران 
در یکصد سال گذشته متکی به نفت بوده است، به »فرارو« می گوید: »از 
س��ال ۱۲۸۵ که نفت در ایران کشف شد، نفت به عنوان مهمترین عنصر 
در اقتصاد ایران به حس��اب می آید، از سوی دیگر در نیم قرن گذشته که 
قیمت نفت با افزایش بس��یار زیادی روبه رو بود، درآمد های ارزی ایران نیز 

وابس��تگی بسیار زیادی به طالی سیاه داشته است. در دهه گذشته نیز با 
وجود تحریم ها ایران به طور متوسط نرخ رشد اقتصادی صفر درصد، تورم 
به صورت متوس��ط ۲۴ درصد و نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص منفی ۵ 
درصدی را به ثبت رساند، از سوی دیگر شکاف طبقاتی بسیار افزایش یافته 

و ضریب جینی از ۳۶.۵ به باالی ۴۱ افزایش پیدا کرده است.«
به گفته شقاقی، »از سال 97 نیز رشد هزینه های استهالک نسبت به نرخ 
رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته که این نشان دهنده آن است که از سال 
97 اقتصاد ایران رو به مستهلک شدن رفته است، بنابراین تمامی این آمار 
نشان دهنده این است که در یک دهه گذشته اقتصاد ایران روز های بسیار 

ناامیدکننده ای را پشت سر گذاشته است.«
این استاد دانشگاه با اشاره به بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین ادامه 
می دهد: »جنگ اوکراین و حمله روس��یه به خاک این کشور، یک فرصت 
تاریخ��ی برای اروپا فراهم آورده تا وابس��تگی خود به نفت و گاز را خاتمه 
دهد، همچنین براساس برنامه ریزی صورت گرفته این کشور ها قصد دارند تا 
پایان دهه میالدی یعنی تا پایان سال ۲۰۳۰، نیاز خود به نفت و گاز و به 
نوعی تمامی سوخت های فسیلی را صفر کنند که در این صورت دیگر در 
س��ال ۲۰۳۱ صادرکننده نفت به آن صورت وجود نخواهد داشت. بنابراین 
این هش��ت س��ال پیش رو طالیی و تعیین کننده برای اقتصاد کش��ورمان 
محسوب می شود و باید از این فرصت استفاده کرد، از سویی احیای برجام 
در این ش��رایط از اهمیت بس��زایی برخوردار است، اما به هر حال اگر هم 
برجام احیا ش��ود، این توافقنامه بسیار ش��کننده خواهد بود، زیرا در آبان 
ماه امس��ال انتخابات کنگره برگزار خواهد ش��د و اگر جمهوری خواهان به 
پیروزی برس��ند، شیطنت ها برای شکست برجام از سوی آنها آغاز خواهد 
شد، بنابراین کمتر از شش ماه برای استفاده و بهره برداری از ثمرات برجام 
فرصت است و اگر دولت این فرصت طالیی را از دست دهد، ما با مشکالت 
بیشتری روبه رو خواهیم شد و در چنین صورتی انتظارات تورمی می تواند 

دوباره احیا شود.«
شوکتورمیحذفارز4۲00تومانی

او با اش��اره به اینکه در س��ال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف خواهد 
ش��د، می افزاید: »این موضوع باعث ایجاد شوک تورمی به کشور می شود، 
بنابراین این موضوع نیز باعث می ش��ود قیمت کاال های اساسی و مایحتاج 
ضروری مردم با افزایش روبه رو ش��ود، در ای��ن زمینه باید دید دولت چه 
تمهیداتی خواهد اندیشید تا اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خنثی و 
یا حداقل کم شود. از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی رش��د اقتصادی کشور مثبت خواهد بود، اما این رشد 
ارزش واقعی برای کشور نخواهد داشت، زیرا که براساس آن ارزش افزوده 
ویژه ای خلق نش��ده، در چنین شرایطی شکاف طبقاتی در حال گسترش 
اس��ت و برای جلوگیری از این موضوع باید نظام ه��ای بازتوزیع ثروت در 

کشور با اصالحات زیادی روبه رو شود.«
به عقیده شقاقی، »نظام های مالیاتی، بانکی و یارانه ای نیاز به اصالحات 
عمیقی دارند و اگر این اصالحات انجام نش��وند، شکاف طبقاتی در کشور 
روز به روز با افزایش روبه رو می ش��ود، از سویی دولت سیزدهم نیز تاکنون 
یک راهبرد اقتصادی مشخص برای پیگیری مسائل اقتصادی از خود ارائه 
نداده، به طوری که تمامی امور و کار ها به صورت موقت و روزمره پیگیری 
ش��ده که این وضعیت لطمه بزرگی به اقتصاد کش��ور وارد کرده است. در 
حال حاضر اقتصاد کش��ور با چالش های بسیار فراوانی روبه رو است که اگر 
فکری برای آنها نشود، این چالش ها تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال 
خواهند داش��ت، همچنین تیم اقتصادی دولت نیز از افراد زبده تش��کیل 
نشده که همین موضوع حل مشکالت را با تردید مواجه می کند. همچنین 
بودجه سال ۱۴۰۱ ضعیف و شکننده است که نمی تواند مشکالت را مرتفع 
کند، به بیان دیگر بودجه از کارآمدی الزم برای حل مش��کالت اقتصادی 

برخوردار نیست.«

چرادههآیندهبرایاقتصادهاینفتیمهماست؟

شکل و شمایل اقتصاد ایران در ۱۴۰۱

عض��و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ته��ران می گوید برای آنکه تولید 
صادرات مح��ور در اقتصاد ایران اوج بگیرد، بای��د عوامل داخلی و خارجی 
در کن��ار یکدیگر بهبود پیدا کنند. به عقیده عب��اس آرگون، آماری که از 
تجارت ایران و به طور خاص صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ به دست آمد 
نشان دهنده رشد امیدوارکننده ای است که معلوم می کند فعاالن اقتصادی 
حتی در ش��رایط سخت تحریم نیز توانس��ته اند به بخشی از اهداف کالن 
موجود در تجارت کش��ور دست پیدا کنند. او با بیان اینکه ظرفیت بالقوه 
اقتصاد ایران بسیار باالتر از آمارهای فعلی است، ادامه می دهد: این آمارها 
در حالی به دس��ت آمده که ما به ش��کل همزمان با مش��کالت داخلی و 
بین المللی مواجه بوده ایم و ش��رایط برای سرمایه گذاران و صادرکنندگان 
دشوار بوده است، از این رو در صورت بهبود زیرساخت های موجود می توان 

انتظار داشت که صادرات ایران از رقم فعلی نیز بسیار فراتر برود. عضو اتاق 
بازرگانی تهران با اش��اره به اهمیت احیای برج��ام و کنار رفتن تحریم ها، 
می افزاید: در شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکالت فراوانی مواجه 
هستیم، از دشواری پیدا کردن مشتریانی که حاضر باشند در این شرایط با 
ایران کار کنند گرفته تا مشکالتی که در نقل و انتقال کاال و سپس دریافت 
ارز آن وج��ود دارد، در همه بخش ها ص��ادرات را برای ما پرهزینه تر کرده 
است. از این رو در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود، می توان انتظار 
داشت که بخش مهمی از این نگرانی ها کنار برود. البته احیای برجام گام 
نخست است. حل کردن مشکل اف ای تی اف و برقراری مجدد ارتباطات 
بانکی و تالش برای اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گام های دیگری 
اس��ت که باید در این زمینه برداش��ته ش��ود. آرگون با بیان اینکه جذب 

سرمایه گذار یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران است، می گوید: در 
س��ال های گذشته برخی سیاست های داخلی موجب شده، سرمایه گذاران 
تکلیف خود را در اقتصاد ندانند و هر بار با تغییر سیاس��ت ها، برنامه ریزی 
دشوار شده و همین موضوع باعث فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده است. 
در حوزه بین المللی نیز ما نتوانس��ته ایم س��رمایه گذار جذب کنیم. این در 
حالی اس��ت که در اقتصاد ایران ظرفی��ت فراوانی دارد و تعدد برنامه هایی 
که در دوره برجام وجود داشت نشان می دهد که در صورت بهبود شرایط، 
ش��رکت های خارجی عالقه دارند که با ما همکاری کنند. اگر این سرمایه 
بین المللی جذب شود در بلندمدت نیز برای ما این امتیاز را خواهد داشت 
که تحریم دوباره اقتصاد ایران کاری دشوار می شود و با تزریق ثبات، امکان 

دستیابی به اهداف کالن به وجود می آید.

تغییرات اقلیمی خسارات فلج کننده ای را به خاورمیانه و آسیای مرکزی 
وارد می کند و کش��ورهای فقیر و متأثر از درگیری بیش��ترین آسیب را از 
دم��ای باالتر و بالیای ش��دید آب و هوایی متحمل می ش��وند. به گزارش 
صندوق بین المللی پول، از سال ۲۰۰۰، هر سال بالیای آب و هوایی بیش 
از ۲۶۰۰ کشته بر جای گذاشته است، 7 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده 

و ۲ میلیارد دالر خسارت مستقیم مادی وارد کرده است.
مطالعه جدید صندوق بین المللی پول، تاثیر اقتصادی تغییرات اقلیمی 
در منطقه خاورمیانه و آس��یای مرکزی را ارزیابی کرده و نشان می دهد 
که چگونه سیاس��ت های س��ازگاری با این تغییرات به یک اولویت مبرم 
تبدیل شده است. این ماجرا روی نیاز به حمایت بین المللی برای تامین 
مال��ی تاکید می کند. طبق تحلیل ای��ن صندوق، بالیای آب و هوایی در 
این مناطق سرانه رشد اقتصادی ساالنه را ۱ تا ۲ درصد کاهش می دهد 
و انتظار می رود که این رویدادها با گرم ش��دن زمین بیش��تر و شدیدتر 
شوند. در طول سه دهه گذشته، دما در این منطقه ۱.۵ درجه سانتیگراد 
افزایش یافته که دو برابر بیش��تر از ۰.7 درجه س��انتیگراد جهانی است. 

این امر برای کش��ورهایی که از قبل گرم بوده اند، بیش��تر آس��یب زننده 
بوده است.

افزایش دمای یک درجه س��انتیگرادی در پنج کش��ور از گرم ترین این 
کشورها )بحرین، جیبوتی، موریتانی، قطر و امارات متحده عربی( منجر به 
کاهش فوری رشد اقتصادی سرانه حدود ۲ درصدی می شود. عالوه بر این، 
بیش��تر این منطقه، آب و هوایی خشک و خشن دارد، جایی که گرمایش 
جهان��ی باعث تش��دید بیابان زایی، تن��ش آبی و باال آمدن س��طح دریاها 
می ش��ود. بارندگی متغیرتر ش��ده و بالیای آب و هوایی مانند خشکسالی 
و سیل بیشتر ش��ده است. زندگی و معیشت هم در خطر است. به عنوان 
مثال، در تونس، 9۰ درصد گردش��گری در امتداد سواحل قرار دارد که در 
معرض خطر فرسایش هستند و در برابر افزایش سطح دریا آسیب پذیرند. 
در ایران، خشکسالی شدید سال گذشته اعتراضاتی به همراه داشت، چراکه 

باعث بیکاری کشاورزان شده بود.
کشورهایی با تاب آوری آب و هوایی پایین از جمله کشورهای شکننده و 
متأثر از درگیری مانند افغانستان، سومالی و سودان، همچنین پاکستان و 

کشورهایی با درآمد متوسط به پایین به شدت از این وضعیت تحت تاثیر 
قرار گرفته اند. بسیاری از مردم در این کشورها با کشاورزی معیشتی دیم 
زندگی می کنند که به ویژه در برابر ش��وک های آب و هوایی آس��یب پذیر 
است. این چالش ها با بی ثباتی سیاسی و کالن اقتصادی، توسعه اقتصادی-

اجتماعی و مالی پایین و ریس��ک های غذای��ی و امنیت اجتماعی ترکیب 
شده است.

کش��ورهایی که دارای نهادهای قوی تر و زیرس��اخت های مقاوم در برابر 
آب و هوا هس��تند، به عنوان مثال س��اختمان های مقاوم در برابر حرارت 
یا سیس��تم های آبی��اری کارآمد دارند، معم��وال تلفات انس��انی کمتر را 
تجربه کرده اند. همین امر در مورد کس��انی که دارای سطوح باالتر توسعه 
اجتماعی-اقتصادی و انسانی هس��تند، مانند کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس هم صادق است. علی رغم تالش های جهانی برای مهار انتشار 
کربن، تشدید بیشتر تنش های آب و هوایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
تا س��ال ۲۰۵۰، میانگین دمای تابس��تان در نیمی از کش��ورهای منطقه 

می تواند از ۳۰ درجه سانتیگراد فراتر رود.

عضواتاقبازرگانیتهرانمطرحکرد

اقتصاددرانتظاراحیایبرجام

بدونسازگاری،تلفاتاقلیمیفلجکنندهدرراهاست

تهدیداقلیمیخاورمیانه

بانکنامه

بااعالمبانکپاسارگاد
سامانه#7۲0*بهسامانهصیادمتصلشد

بانک پاس��ارگاد همراستا با سیاس��ت های بانک مرکزی مبنی بر 
پیاده سازی سامانه مدیریت چک )صیاد( در بسترهای مختلف برای 
تس��هیل دسترسی مشتریان به خدمات مدیریت چک های صیادی، 
امکان مدیریت این چک ها را در سامانه #7۲۰* فراهم کرده است.
س��امانه #7۲۰* بانک پاس��ارگاد )آنی  بانک پاس��ارگاد( با بهره گیری از 
تکنولوژی USSD راه اندازی ش��ده است و مشترکان اپراتورهای مختلف از 
جمله: همراه اول، ایرانس��ل و رایتل می توانند از خدمات آن بهره مند شوند. 
برای اس��تفاده از این س��امانه نیاز به نصب هیچ نرم افزاری بر روی گوش��ی 
تلفن همراه نیس��ت و فقط با ش��ماره گیری کد دس��توری #7۲۰* بر روی 
تلفن همراه، بدون پرداخت هزینه  ای می توان وارد منوی این برنامه شده و 
از قابلیت های متفاوت آن اس��تفاده کرد. برای دسترسی به بخش مدیریت 
چک های صیادی در س��امانه آنی بانک پاسارگاد، کافی است کد دستوری 
#۶*7۲۰* را در تلفن همراه خود شماره گیری کنید و بدین ترتیب امکان 
ثبت، تایید و انتقال چک های جدید را خواهید داش��ت. گفتنی است پیش 
از این، دسترس��ی به س��امانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و 
انتقال چک از طریق دس��تگاه های خودپ��رداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، 
اپلیکیش��ن های موبایلی و ش��عبه های بانک پاس��ارگاد امکان پذیر بود و با 
ایجاد زیرس��اخت های الزم این امکان در س��امانه آنی بانک پاس��ارگاد نیز 
فراهم ش��ده و در اختیار مخاطبان عزیز قرار گرفته است. هموطنان محترم 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت بانک  پاسارگاد به نشانی 
bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 

۸۲۸9۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

با۵7درصدافزایشدرسالگذشته
تامینارزبهبیشاز۵7میلیارددالررسید

رئی��س کل بان��ک مرکزی اعالم ک��رد تامین ارز در س��ال ۱۴۰۰ با افزایش 
۵7درصدی در مقایس��ه با سال ۱۳99 به بیش از ۵7 میلیارد دالر رسید. علی 
صالح آبادی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است، 
گفت: تامین ارز انجام شده در سال ۱۳99 مجموعا ۳۶.۵ میلیارد دالر بوده است، 
اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵7 میلیارد دالر افزایش یافت. رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین با اشاره به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 
تاکید کرد: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال 
۱۴۰۰ نیز ۲9 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به 
سال ۱۳99 برخوردار است.  صالح آبادی ضمن تشریح تحوالت بازار ارز کشور در 
سال گذشته افزود: میزان خرید و فروش اسکناس دالر در بازار متشکل معامالت 
ارزی با افزایش ۱7۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳99 به رقم  
یک میلیارد و ۶9۴ میلیون دالر رسید. نرخ اسکناس دالر در این بازار در ابتدای 
دوره ۲۴.7۵۴ توم��ان و در پایان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.  به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی، خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معامالت ارزی 
در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳99 با افزایش ۱۸۶ درصدی به رقم ۲99 
میلیون یورو رس��ید. این میزان در سال های ۱۳9۸ و ۱۳99 به ترتیب ۸ و ۸۰ 
میلیون یورو بوده است. صالح آبادی با بیان اینکه میانگین نرخ دالری معامالت 
در س��امانه نیما در ابتدای دوره سال ۱۳99 با رقم  ۱۳.۸۱۸ تومان آغاز شده و 
این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲۳.۰۲۳ تومان رسیده است،  افزود: این 
در حالی است که میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه نیما در ابتدای سال 
۱۴۰۰ با رقم ۲۳.۲۰۰ تومان ش��روع و با میانگین معامالت ۲۳.۸9۱ تومان به 

پایان رسیده است.

گزارشهایمیدانیازشعببانکهانشانمیدهد
وامازدواجهنوز70میلیونتوماناست

در حالی که به تازگی بانک مرکزی از ابالغ بخش��نامه پرداخت وام ازدواج 
۱۲۰ میلیونی با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی خبر داده است، اعالم برخی 
از بانک ها حاکی از آن اس��ت که فعال بخش��نامه جدید ابالغ نش��ده و مبلغ 
وام ازدواج همان 7۰ میلیون تومان اس��ت. به گزارش ایسنا، مبلغ وام ازدواج 
براساس قانون بودجه امس��ال به ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ 
ساله افزایش پیدا کرد و این وام برای زوج های زیر ۲۵ سال نیز ۱۵۰ میلیون 
تومان شد. در این زمینه، بانک مرکزی در ۱۰ فروردین اعالم کرد که بخشنامه 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی ابالغ 
کرده و طبق این بخش��نامه، بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، 
حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت 
اقدام کنند. بدین منظور، مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک ها در سطح 
ش��هر حاکی از آن است که هنوز بخشنامه بانک مرکزی درباره پرداخت وام 
ازدواج برای امسال ابالغ نشده و مبلغ این تسهیالت فعال همان 7۰ میلیون 
تومان اس��ت. همچنین مسئول ش��عب یکی از بانک ها اعالم کرد که سایت 
برای ثبت نام وام ازدواج از س��وی بانک مرکزی هنوز باز نشده است، بنابراین 
فعال امکان پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در سال جاری وجود 
ندارد. عالوه بر این، بانک ها به این موضوع که قرار است در سال جاری مبلغ 
وام ازدواج ب��ه ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یابد، اش��اره کردند اما طبق گفته 

مسئوالن شعب هنوز بخشنامه مربوطه ابالغ نشده است.

همزمانبارشدبهایانسجهانیطال
سکه170هزارتومانافزایشیافت

قیمت س��که با افزایش ۱7۰ هزار تومانی در روز دوش��نبه به رقم 
۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رس��ید. ارزش هر قطعه س��که تمام 
به��ار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و س��که 
تم��ام بهار آزادی طرح قدیم نیز ب��ا قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار آزادی 7میلیون و ۲۵۰ 
ه��زار تومان، ربع س��که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و س��که یک 
گرمی ۲ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
ن��رخ هر گرم طالی ۱۸ عی��ار به یک میلی��ون و ۲7۰ هزار تومان 
رس��ید و قیمت هر مثقال طال نیز ۵میلیون و ۵۰۵ هزار تومان شد. 
اُن��س جهانی طال نیز ب��ا قیمت یک هزار و 9۲۸ دالر و ۴۱ س��نت 

معامله شد.
نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز با ۳7 تومان کاهش نس��بت به 
روز قبل، ۲۵ هزار و ۲9۵ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز 
ب��ا ۲ تومان کاهش به ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان رس��ید. قیمت خرید 
ه��ر دالر ۲۵ هزار و ۴۳ توم��ان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و 

۲۶۶ تومان اعالم شد.
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وارداتموبایلازکاالهایاساسیسبقتگرفت
جزییات10قلماولوارداتدر1400

واردات بیش از ۴ میلیارد دالری گوشی تلفن همراه با رشد 7۰ درصدی، 
این کاال را همچنان در صدر واردات ایران حتی باالتر از کاالهای اساس��ی 
نگه داش��ته است. به گزارش ایسنا، گوشی تلفن همراه مدت هاست که در 
صدر واردات قرار دارد و این روند برای پایان تجارت ایران در س��ال ۱۴۰۰ 
هم حفظ ش��ده اس��ت. کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰،  حدود 
۱۰۰ میلیارد دالر بوده که از این رقم صادرات کش��ور ۱۲۲میلیون تن به 
ارزش  ۴۸میلی��ارد دالر صادرات و بی��ش از ۴۰ میلیون تن  به ارزش ۵۲ 
میلیارد دالر واردات بوده است که بخش قابل توجهی از واردات به کاالهای 

اساسی اختصاص دارد.
گزارشی که از سوی لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در مورد ۱۰ قلم اول 
واردات در سال گذشته اعالم شده نشان می دهد که گوشی تلفن همراه با 
۴ میلیارد و۱۶۲ میلیون دالر به وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار داشته 
اس��ت که نسبت به سال ۱۳99 از نظر ارزش 7۱ درصد رشد دارد. این در 
حالی اس��ت که در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد دالر واردات 
گوشی ثبت شده بود که بر این اساس واردات این کاال در دو ماه آخر بیش 

از ۸۰۰ میلیون دالر افزایش داشته است.
با وجود حواش��ی ای که در مورد احتمال ممنوعیت واردات گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه امس��ال 
این واردات همچنان انجام می ش��ود ولی به روال پارس��ال حقوق ورودی 
گوش��ی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دالر ب��ا ۶ درصد و با ارزش باالی ۶۰۰ 
دالر با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق 
ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادالت الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به 

بازار نزدیک شده است.
اما مابقی کاالهایی که در ۱۰ قلم اول واردات قرار دارند، عمدتا کاالهای 
اساسی و البته وارداتی با ارز ترجیحی هستند. بر این اساس 9.7میلیون تن 
ذرت به ارزش بیش از ۳.۳ میلیارد دالر وارد شده که از نظر وزن یک درصد 
کاهش اما ارزش ۳۴ درصد رش��د داش��ته است. گندم نیز سومین کاالی 
وارداتی در سال گذشته بوده که افزایش آن نیز قابل توجه است.  بیش از 
7 میلیون تن به ارزش بالغ بر ۲.۵ میلیارد دالر واردات گندم صورت گرفته 

که از نظر وزن ۸۱۴ و ارزش ۱۰۴۰ درصد افزایش دارد.
دانه ه��ای روغنی ب��ا ۲.۱ میلیون تن به ارزش ح��دود ۱.۴ میلیارد دالر 
کاالی بع��دی وارداتی ایران بوده که وزن آن ۵۵ درصد و ارزش 99 درصد 
رش��د دارد. در سال گذش��ته در دو گروه روغن خام وارد شده که در یک 
بخش ۸9۴ هزار تن به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر و در دیگر گروه ۵۳۳ هزار 
تن به ارزش 7۰۵ میلیون دالر روغن خام س��ویا بوده اس��ت. کنجاله سویا 
واردات ۲.۳ میلیون تنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر داشته که ۲۸.۵ درصد 
از نظ��ر وزن و ۶۰.۵ درص��د از نظر ارزش افزایش دارد. همچنین جو دیگر 
کاالی اساس��ی وارداتی به ارز ترجیحی است که از نظر وزنی 79 درصد و 
از نظر ارزش ۱۱۵ درصد افزایش واردات دارد، این در حالی اس��ت که در 
س��ال گذشته ۳.۳ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دالر واردات جو انجام 

شده است.
در س��ایر اقالم وارداتی که در رده های بعدی قرار دارند تراکتور جاده ای 
به عنوان ماش��ین آالت تولید کاالهای اساس��ی ۶۸ هزار تن به ارزش 97۶ 
میلیون دالر واردات داش��ته که رش��د آن چشمگیر اس��ت. 7۴7۵ درصد 
در وزن و ۱۰هزار و ۸۴9 درصد در ارزش رش��د واردات این اقالم اس��ت. 
واکسن های پزشکی نیز با ۶۶7 میلیون دالر در رتبه دهم واردات کاالهای 
اساس��ی قرار دارند که ۱۲۲۱ درصد از نظر ارزش و ۲۶۳ درصد وزن رشد 

داشته است.

پرداختسودمجامعازطریقسامانهسجام
در راستای رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پرداخت سود سهام از طریق 
سامانه سجام الزامی شد. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
با ارسال نامه ای به تمامی ناشران ثبت شده و موسسات حسابرسی معتمد 
این س��ازمان از الزامی شدن پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام در 
سال جاری خبر داد. براساس این نامه، تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار در راس��تای تس��هیل امور س��هامداران موظف شدند 
سود تقس��یمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تس��ویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( 
به سهامداران پرداخت کنند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت 
س��ازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه های اجرایی و شرکت های 

سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

طالسکوتراشکست
قیمت طال امروز دوش��نبه در اولین دقایق بازگشایی بازار ثابت بود، اما 
روند کاهشی را در پیش گرفت زیرا بازدهی دالر و خزانه داری پس از اینکه 
گزارش حقوق و دس��تمزد ایاالت متحده، انتظارات افزایش ش��دید نرخ را 
افزای��ش داد، کاهش یافت. اگرچه بحران اوکرای��ن و گفت وگوها در مورد 

تحریم های بیشتر علیه روسیه از تقاضای پناهگاه امن حمایت کرد.
هر اونس طال برای تحویل فوری در ساعت 7 و ۴۴ دقیقه صبح به وقت 
شرقی با ۶.۸۰ درصد کاهش به ۱9۱۸ دالر و ۸۰ سنت رسید و در ساعت 
۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح با کاهش ۸.۱۰ درصدی به ۱9۱7 دالر و ۵۰ سنت 
رس��ید. در معامالت آتی آمریکا نیز با ۰.۳۵ درصد کاهش به ۱9۱9 دالر 
و ۸۰ س��نت رسید رسید و سپس با کاهش ۰.۴۲ درصدی به ۱9۱۸ دالر 

و ۵۰ سنت رسید.
با افزایش بازدهی خزانه داری ایاالت  متحده و انتظارات افزایش س��ریع 
نرخ بهره، دالر ش��روعی قوی در هفته داش��ت. دالر قوی تر باعث می شود 
طال برای دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد، در حالی که بازدهی 
باالتر، هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می دهد. جفری 
هالی، تحلیلگر ارش��د OANDA گفت: در حالی که درگیری در اروپای 
شرقی ممکن است باعث کاهش قیمت طال شود، اکنون کامال واضح است 
که ورودی های قیمت گذاری اصلی طال تحت تاثیر بازدهی باالتر آمریکا و 

افزایش دالر آمریکا قرار گرفته است.
داده ها نش��ان داد که نرخ بیکاری در ایاالت  متحده در ماه گذش��ته به 
کمترین میزان در دو س��ال اخیر و  ۳.۶ درصد رسیده است و دستمزدها 
مجدد شتاب می گیرد سرمایه گذاران شرط می بندند که تصمیم فدرال رزرو 
برای مقابله با تورم افزایش ش��دید نرخ  بهره ۵۰ واحدی خواهد بود. وانگ 
تائو، تحلیلگر فنی رویترز اظهار کرد: طال ممکن است به ۱۸9۸ دالر سقوط 

کند زیرا سطح حمایتی خود را از ۱9۲۴ دالر در هر اونس شکسته است.

خبرخوان

فرصت امروز: هر چقدر سال ۱۴۰۰، سال کم فروغی براي بازار سهام بود 
و بورس ش��اهد فراز و نش��یب هاي فراواني بود، در آغاز سال و قرن جدید 
ورق برگشت و شاخص بورس تهران به ابرکانال ۱.۴ میلیون واحدی رسید 
و در اولین هفته معامالتی سال ۱۴۰۱، بازدهی ۳ درصدی را تجربه کرد و 
به موازات آن، شاخص هم وزن نیز بازدهی ۴.۳7 درصدی را از خود برجای 
گذاش��ت. این روند مثبت در این هفته نیز ادامه یافت و اگرچه ش��اخص 
کل بورس در معامالت روز دوش��نبه شاهد رش��د کم رمقی بود، اما ارزش 
معام��الت خرد با ثبت ۸ ه��زار و ۲۸۲ میلیارد تومان ب��ه باالترین رقم از 
مهرماه ۱۴۰۰ رسید تا سطح خوش بینی به بازار سهام در شروع سال و قرن 
جدید دوچندان شود. در جریان معامالت سومین روز هفته و در حالی که 
شاخص کل بورس در روزهای گذشته صعودهای چشمگیری را پشت سر 
گذاشت، در معامالت روز دوشنبه از شدت این صعود کاسته شد و شاخص 
کل ب��ورس تهران با افزایش ۶ ه��زار و ۸۶۸ واحدی به رقم یک میلیون و 
۴۶۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با ۵۶۳ واحد افزایش، رقم 
۳7۳ هزار و ۲۶7 واحد را به ثبت رساند. شاخص بازار اول، افزایش 9 هزار 
و ۴۴۸ واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۱77 واحدی را تجربه کردند. 
بیش از ۱۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

7۵ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.
رکوردشکنیارزشمعامالتخرد

در جری��ان دومین روز معامالتی هفت��ه، ارزش معامالت خرد با ثبت ۸ 
هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان به باالترین رقم از مهرماه ۱۴۰۰ رسید تا رکورد 
ارزش معامالت خرد پس از شش ماه شکسته شود. در جریان معامالت روز 
دوش��نبه ۱۵ فروردین ماه، از شدت صعود شاخص کل بورس کاسته شد 
و هرچند نماگر اصلی تاالر شیشه ای در ساعات ابتدایی معامالت توانست 
ت��ا یک میلیون و ۴7۶ هزار واحد افزای��ش یابد، اما در نهایت در رقم یک 

میلیون و ۴۶۸ هزار واحد متوقف شد.
گروه خودرو با ۱۲۳ هزار و ۶۰۲ معامله به ارزش ۱۲ هزار و ۱۱9 میلیارد 
ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فرآورده های نفتی با 

۶۵ هزار و 97۰ معامله به ارزش 9 هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال، گروه فلزات 
اساسی با ۶۶ هزار و ۱۶۸ معامله به ارزش ۶ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال، گروه 
بانک ه��ا با ۴7 هزار و 7۴۲ معامله به ارزش ۵ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال و 
گروه شیمیایی با ۵۱ هزار و 9۸۱ معامله به ارزش ۴ هزار و ۱۸7 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و ۴7۱ واحد، شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با یک هزار و ۱۵۵ واحد، ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با 
یک هزار و ۴۵ واحد، شرکت پاالیش نفت تهران با 9۱7 واحد و گروه مپنا 
با 7۱۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی 
مقابل نیز شرکت ملی صنایع مس ایران با ۸۰۳ واحد، شرکت پتروشیمی 
نوری با 7۲7 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ۶9۸ واحد، 
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با ۳۵۱ واحد و شرکت سرمایه گذاری 

غدیر با ۲7۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با افزایش ۵۶ واحدی به رقم 
۱9 هزار و ۶9۰ واحد رسید. بیش از ۶ میلیارد و 99۶ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و ۸۴9 هزار و ۱7۳ میلیارد ریال 
دادوستد شد. در جریان معامالت روز گذشته فرابورس ایران، شرکت سنگ 
آهن گهرزمین با ۱۰۵ واحد، ش��رکت آهن و ف��والد ارفع با ۱۰.۲9 واحد، 
گروه توسعه مالی مهر آیندگان با ۱۰ واحد، شرکت پاالیش نفت شیراز با 
۶.۶۱ واحد و ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با پنج واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با 
۲۶ واحد، ش��رکت پلیمر آریاساسول با ۱۲ واحد، شرکت صنعتی مینو با 
هشت واحد و شرکت پتروشیمی تندگویان با شش واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
صعودبورستاکجاادامهدارد؟

به نظر می رسد پاقدم سال جدید برای بورس خوب بود چراکه از ابتدای 
س��ال تاکنون روند صعودی در این بازار ادامه دارد و به باور یک تحلیلگر 
بازار سرمایه، چنانچه وضعیت فعلی متغیرها ثابت بماند، می توانیم منتظر 

شاخص یک میلیون و 7۰۰ هزار واحدی هم باشیم. پس از روند کج دار و 
مریزی که بازار سرمایه در سال گذشته پشت سر گذاشت، سهامداران در 
س��ال جدید شاهد صعودهای چشمگیر شاخص کل در روزهای معامالتی 
بوده اند. به طوری که شاخص کل بورس توانست دوباره کانال ۱.۴ میلیونی 
را فتح کند. حسن کاظم زاده در مورد دالیل صعود شاخص در سال جدید 
به ایسنا، می گوید: رشد قیمت های جهانی، تثبیت قیمت دالر، مطرح شدن 
واگذاری بلوک شرکت های خودروسازی، گزارش عملکرد مناسب شرکت ها 
و افزایش تمایل به س��رمایه گذاری فعاالن در سهام به جای سایر بازارهای 

مالی از مهمترین دالیل صعود بازار سرمایه در سال جدید است.
او درباره اینکه روند صعودی بازار سرمایه تا چه زمانی ادامه دارد، توضیح 
می ده��د: فعال در روند صعودی قرار داری��م. این روند با توجه به وضعیت 
فعل��ی متغیرها مانند قیمت های جهانی، نرخ به��ره و نرخ دالر می تواند تا 
فص��ل مجامع تا ی��ک میلیون و 7۰۰ هزار واحد نی��ز ادامه یابد، اما اینکه 
میزان صعود بیشتر  یا کمتر وابسته به وضعیت متغیرها است. اگر متغیرها 
تثبیت ش��وند و یا رو به باال باش��ند، می تواند هدف را باالتر ببرد، اما اگر 
متغیرها نوسانی باشند ممکن اس��ت روند صعودی شاخص متوقف شود، 
اما به نظر می رسد موج ریزش و اصالح بازار که از نیمه سال ۱۳99 شروع 
ش��ده بود تقریبا تمام ش��ده اس��ت و از حاال به بعد یا یک روند صعودی و 
ی��ا یک روند تثبیتی در مح��دوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون 
و ۶۰۰ ه��زار واح��د را تجربه خواهیم کرد. این تحلیلگر بازار س��رمایه در 
مورد عرضه بلوک های شرکت های خودروسازی نیز می افزاید: وزیر صمت 
اعالم کرده که قرار اس��ت سهام متعلق به شرکت های خودروسازی واگذار 
ش��ود. در این راستا  هفته قبل هم ش��رکت های زیرمجموعه خودرویی ها 
که سهامدار سایپا و ایران خودرو هستند اعالم کردند در حال طی کردن 
فرآیند کارشناس��ی بوده و پس از آنکه سهم ها ارزش گذاری شود و آگهی  
واگذاری بلوک منتشر می ش��ود. سهام از خود شرکت ها واگذار می شود و 
مدیریت به دس��ت به هر کس که آن را بخرد، می افتد. در این راس��تا ۴۰ 

درصد سهام سایپا و ۲۵ درصد سهام ایران خودرو واگذار خواهد شد.

ارزشمعامالتخرد،رکورد6ماههراشکست

سبزپوشی دسته جمعی شاخص های بورسی

تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک طرف باعث افزایش 
هزین��ه تولید برخی از صنایع وابس��ته به مواد اولیه وارداتی می ش��ود که 
می تواند موجب افزایش قابل توجه قیمت نهایی آنها ش��ود، اما از س��وی 
دیگر تا حدودی سایه شوم قیمت گذاری دستوری را از سر آنها برمی دارد.

به گزارش سنا، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاس��به حقوق ورودی، 
براس��اس برابری نرخ ارز اعالم ش��ده بانک مرکزی »نرخ س��امانه مبادله 
الکترونیک��ی )ETS( در روز اظهار« و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی 
خواهد بود. همچنین در س��ال جاری نرخ ۴درصد حقوق گمرکی مذکور 
در ص��در بند )د( ماده ۱ قانون امور گمرکی برای کاالهای اساس��ی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزش��کی و همچنین نهاده های کشاورزی و 
دامی به یک درصد تقلیل پیدا می کند. پیش از این نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرک��ی کاالهای وارداتی برای تمام��ی کاالها ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و 

این تصمیم در بودجه سال آینده باعث پنج برابر شدن این نرخ می شود.
بررس��ی  آمارهای تجاری کشور نشان می دهد که بخش قابل توجهی از 
واردات ایران را کاالهای س��رمایه ای، اولیه و واسطه ای تشکیل می دهد. از 
این رو هرگونه تغییری در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 

می تواند بر تمام اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
به طور کلی، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی در کوتاه مدت 
باعث چهار اتفاق می شود: افزایش هزینه های رسمی واردات، افزایش هزینه 
مالی��ات بر ارزش افزوده، افزایش هزینه حقوق ورودی و اثر تورمی ناش��ی 
از انتظارات. همانطور که پیداست افزایش هزینه های تولید و به دنبال آن 
افزایش قیمت محصول نهایی در پی افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش 
گمرکی امری بدیهی است؛ اتفاقاتی که می تواند پیامدهایی مانند کسری 
نقدینگی واحدهای تولیدی، کاهش تقاضای موثر و افزایش تقاضای سرمایه 
در گردش )تس��هیالت بانکی( را نیز دربر داش��ته باش��د. در این موقعیت 
شایسته است بانک مرکزی با تسهیل شرایط تسهیالت و از طریق افزایش 
پای��ه پولی اقدام به حمایت از ای��ن صنایع کند. صرفا اگر بخواهیم تبعات 
انتق��ال هزینه به حلقه بعد )مصرف کننده( را در نظر بگیریم، این افزایش 
قیمت به طور حتم باعث کاهش تقاضا خواهد ش��د. مجموعه این اتفاقات 
می تواند در سود صنایع تاثیر جدی داشته باشد. از این رو حیاتی است که 

دولت پیش از اجرای این سیاست با دقت تبعات آن را بررسی کند.
فارغ از مس��ائل ذکرشده تنش بین روس��یه و اوکراین، افزایش قیمت 
جهانی کاالهای پایه و اساس��ی و افزایش هزینه لجس��تیک )ناش��ی از 
فروک��ش کردن کرونا و افزایش تقاض��ا(، تغییر روش های خرید کاال در 
دنیا از حالت اعتباری به نقد و پیش خرید یک س��اله نباید نادیده گرفته 
ش��ود. البته این سیاس��ت عوائد فراوانی را نیز برای اقتصاد کش��ورمان 
خواهد داش��ت. هم اکنون ش��ائبه انحراف در این سبک از حمایت وجود 

دارد؛ منتقدان ادامه این سیاس��ت می گویند با وجود اینکه نرخ محاسبه 
ارزش گمرکی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت، اما واردکنندگان با نرخ ارز 
در بازار آزاد ارزش گمرکی را محاسبه و کاال را در اختیار تولیدکنندگان 
ق��رار می دهند. از س��وی دیگر این اقدام تا ح��دودی میزان نفوذ دولت 
برای قیمت گذاری دستوری بر صنایع را از بین می برد. به طور کلی این 
سیاس��ت گامی در راستای رقابتی تر ش��دن صنایع کشور است. در کنار 
موارد ذکرشده این نکته را نباید فراموش کرد که این تصمیم منتهی به 
افزایش درآمدهای دولت و کاهش کسری بودجه می شود؛ پیش بینی ها 
حاکی از آن است که پس از اجرای این سیاست درآمدهای دولت حدود 

۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
بررس��ی متوسط سهم رش��ته فعالیت های مختلف از کل واردات مواد 

اولیه طی یک دهه اخیر گویای آن اس��ت ک��ه صنایع بزرگ که حضور 
فعالی نیز در بازار سرمایه دارند جزو اصلی ترین واردکنندگان مواد اولیه 
کش��ورمان هستند. بر این اس��اس، گروه تولید وس��ایل نقلیه موتوری، 
تریل��ر و نیم تریلر با ۱9 درصد، گ��روه تولید فلزات پایه با ۱۴.۴ درصد، 
گروه تولی��د فرآورده های غذایی ۱۳.۸ درصد، تولید مواد ش��یمیایی و 
فرآورده ه��ای ش��یمیایی ۸.۵ درص��د، گروه تولی��د کک و فرآورده های 
حاصل از پاالیش نفت با ۶.۵ درصد و گروه تولید تجهیزات برقی با ۵.۳ 
درصد رتبه های اول تا شش��م میزان متوسط سهم از کل واردات )۱۰۰ 
درصد( مواد اولیه کش��ور را در یک دهه گذش��ته داش��ته اند. به عبارت 
دیگر پیش بینی می ش��ود صنایع یادشده بیشترین تاثیر را از تغییر نرخ 

تسعیر ارز داشته باشند.

کدامصنایعازتغییرنرختسعیرارزتاثیربیشتریمیگیرند؟
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»اردیبهشت«،ماهیمهمبرایخودروسازان
برایتحققیکوعده

پیگی��ری روند کاهش تعداد خودروه��ای ناقص کف پارکینگ های 
خودروس��ازان از دی ماه س��ال گذشته آغاز ش��ده و باجدیت در حال 
پیگیری اس��ت؛ به گونه ای که هر یک از دو خودروس��از بزرگ با ارائه 
برنامه های خود برای افزایش تولید و تحویل و همچنین کاهش تعداد 
خودروهای ناقص، وعده کرده اند که تا اردیبهشت ماه امسال به ترتیب 
تعداد خودروهای کف را به ۲۵ هزار )ایران خودرو( و ۲۰ هزار )سایپا( 

دستگاه برسانند.
 موضوع خودروهای کف یا در حقیقت خودروهای ناقص از آن دست 
موضوعاتی است که همیشه مورد توجه مسئوالن و مقامات دولتی بوده 
و بر کاهش آنها تاکید داشته اند. عالوه بر این رئیس جمهوری نیز در 
هشت فرمان اخیر خود برای کیفی و کمی سازی تولید خودرو در سال 
جاری که پس از بازدید از پارکینگ ها و خط تولید شرکت ایران خودرو 
صادر شد، تاکید کرده تا نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص 
و عرضه فوری خودروهای دپوش��ده در انبار شرکت های خودروساز به 

بازار، حداکثر ظرف دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اقدام شود.  
بر این اس��اس برنامه کاهش خودروهای ناقص و عرضه به بازار که 
از ماه های پایانی س��ال گذشته آغاز شد، در سال جاری )و با توجه به 
دستور رئیس جمهور با جدیت( بیشتری قرار است که پیگیری شود. 
بدین ترتیب هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور به طور جداگانه به 
تش��ریح عملکرد خود در این زمینه و برنامه های پیش رو پرداخته اند. 
خودروسازان کشور متعهد شده اند که روند کاهش خودروهای دارای 

کسری قطعه و تکمیل خودروهای ناقص طبق برنامه پیش رود.
باب��ک رحمانی- معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو 
- در این رابطه با بیان اینکه، طی دو ماه گذش��ته، خودروهای دارای 
کسری قطعه در گروه صنعتی ایران خودرو کاهش چشمگیری داشته 
اس��ت، گفت: از ۲۵ اسفندماه تا روز گذش��ته )۱۴ فروردین( بیش از 
۲۰ هزار دس��تگاه خودرو حمل و تحویل مشتریان شده است. مشکل 
تامین برخی قطعات های تک و دارای ریزتراشه الکترونیکی، رفع شده 
و تکمیل خودروها نیز سرعت گرفته است. تکمیل و عرضه خودروهای 
ناقص طبق دستور رئیس جمهوری در حال انجام است و حتی به فراتر 

از هدف تعیین شده نیز خواهیم رسید.
وی ضم��ن شفاف س��ازی موض��وع خال��ی ش��دن پارکینگ ه��ای 
ایران خودرو از خودروهای ناقص، تصریح کرد: مدیرعامل ایران خودرو 
اعالم نکرده اس��ت که پارکینگ ها از خودرو خالی ش��ده اس��ت، بلکه 
حقیقت امر این اس��ت که عالوه بر کاهش حجم خودروهای کف در 
پارکینگ ها، پارکینگ اصلی ایران خودرو خالی از خودرو ش��ده که در 
دو دهه اخیر این موضوع بی س��ابقه بوده است. باقی مانده خودروهای 
دارای کسری قطعه نیز در پارکینگ های این گروه صنعتی، منتظر رفع 

کسری و عرضه فوری به بازار است.

نماگربازارسهام

به دنبال حذف واردات خودرو از لیس��ت اقالم وارداتی در قانون بودجه 
نهایی ش��ده س��ال ۱۴۰۱، واردکنندگان ضمن اینکه واردات خودرو را در 
دسته معضالت دولت می بینند که دغدغه ای در این رابطه حس نمی کنند، 
معتقدند که طی چهار س��ال اخیر هر اعالم نظر کارشناسی که الزم بوده، 
به س��مع و نظر ذی نفعان رس��یده اس��ت و زین پس هر ُگلی بزنند، بر سر 
خ��ود می زنند؛ در حقیقت اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باش��د واردات 
آزاد خواهد ش��د، اما اگر نفع دالالن ارجح باش��د، واردات همچنان ممنوع 

خواهد ماند.
به گزارش ایس��نا، علی رغم مصوبه مجلس در رابطه با واردات 7۰ هزار 
خودروی سواری، آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده است، نشان 
می دهد که خودروهای س��واری از لیست اقالم وارداتی حذف شده است؛ 
این درحالی اس��ت ک��ه موضوع واردات خودرو در س��ال ۱۴۰۰ بحث ها و 
چالش های بسیاری را پیرامون خود داشت، اما در نهایت در اسفندماه سال 
گذش��ته در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱، در صحن علنی مجلس،  
نماین��دگان مجوز واردات 9۶ هزار دس��تگاه اق��الم  خودرویی را تصویب 
کردند. بر این اساس مقرر شد 7۰ هزار خودروی سواری )۵۰ هزار دستگاه 
خودروی س��واری و ۲۰ هزار خودروی س��واری دوگانه س��وز، هیبریدی و 
برقی( امکان واردات در سال ۱۴۰۱ داشته باشند. عالوه  بر سواری ها امکان 
واردات خودروهای تجاری ش��امل کامیون، تریلی یخچال دار و کش��نده، 

اتوبوس و ماشین آالت سنگین مصوب شد.
اما پس از ابالغ قانون بودجه، بررس��ی ها نش��ان داد، تبصره مربوطه به 
واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات 7۰ هزار 

خودروهای سواری از قانون بودجه حذف شده است.
الزم به یادآوری اس��ت که طبق بند )ک( تبصره 7 قانون بودجه ۱۴۰۱ 
به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست های کلی نظام و با شرایط 
تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که 
به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط 
تعیین ش��ده در تبصره 7 قانون بودجه، ۱۰ هزار  دستگاه کامیون و تریلی 
یخچال دار و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری، 
۱۰۰۰ دس��تگاه واگ��ن و واگن یخچ��ال دار و همچنین ۵۰۰۰  دس��تگاه 
ماشین آالت سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال 

ساخت امکان واردات خواهد داشت.
ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کرد و مدیر روابط 
عمومی این س��ازمان اعالم کرد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و 
بودجه نداش��ته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابالغ قانون اس��ت 
و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. مس��ئوالن مربوطه نس��بت به این 
موض��وع اب��راز بی اطالعی کرده  و پیگیری ها نش��ان داد ظاهرا این مصوبه 
مورد ایراد مجمع تش��خیص مصلحت نظام ق��رار گرفته و از قانون بودجه 

حذف شده است.
این موضوع نشان داد خوش بین نبودن واردکنندگان خودرو و فعاالن این 
حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم  امیدواری آنها به اجرای این مصوبه، 

بی دلیل نبوده است.
مه��دی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در رابطه با حذف بند 
واردات خودروهای سواری از لیست اقالم وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۱، 
اظهار کرد: عمال موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت س��پرده ش��ده 
است اما به صورت مجهول برخی که »قطب عالم خودرو کشور« شده اند، 
واردات خودرو را به صالح کشور ندانسته اند؛ پیش از این نیز در کمیسیون 

زیربنایی مجمع هم خدمت دوس��تان اعالم کردیم که همکاران ما که در 
گذش��ته واردکننده بوده اند، طی س��ال های اخیر به خیل تولیدکنندگان 
پیوس��ته اند؛ البته که آنها نیز همچون سایر تولیدکنندگان، پیچ سفت کن 

چینی ها شده اند.«
وی تصریح کرد: البته که این سیاس��ت دولت ب��ود تا همه را تبدیل به 
پیچ سفت کن و مونتاژکار کند. ضمن اینکه موضوع واردات خودرو مشکل 
اجتماع و معضل دولت اس��ت و ما دغدغه ای در این رابطه نداریم؛ چراکه 
صالح ملک خود خس��روان دانند. آنچه که از استدالل، علم، منطق، آمار، 
اطالعات و… را که الزم بوده اس��ت، طی چهار س��ال تقدیم ذی نفعان و 
ذی مدخ��الن کرده ای��م. بنابراین پس از این موض��وع واردات خودرو را به 
عنوان یک حق برای هر ایرانی دنبال خواهیم کرد. این شمشیر را از باالی 
سر تمامیت خواهان به نمایندگی از طرف اکثریت مردم برنخواهیم داشت.

دادفر با کنایه بر اینکه سیاست گذاران و تصمیم گیران با انحصار مطلق و 
محروم کردن مردم از کیفیت و مطلوبیت اگر تاکنون به جایی رسیده اند، 
از این پس هم خواهند رس��ید، گفت: با توج��ه به اینکه رئیس جمهوری 
اعالم داش��تند که »زندگی مردم را به برجام گره نخواهیم زد«، بنده  نیز 
عرض می کنم  تالش ما نیز بر این است که موضوع خودرو را چه در بحث 
تولید و چه در بحث واردات و در حقیقت تنظیم بازار را جز به رضایتمندی 

مردم گره نزنیم.
 اگر مطالبه گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در حقیقت اما دوستان 
کل بازار خودرو و جان مردم را به ایده هایی که طی بالغ بر ۲۰ سال تصدی 
در صنعت خودروسازی نتوانسته اند، اجرایی کنند را به تحریم گره زده اند و 
خود مجتهد خودرویی شده اند. این در حالی است بجد رهبر معظم انقالب 
مشخصا در مورد خودرو فرمودند حق با مردم است. اما آقایان با روح و روان 

مردم بازی می کنند و بازار را برهم می زنند.
وی تاکید کرد: بیش��تر دالل ها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف 
واردات خودرواند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هس��تند. به 
اعتقاد بنده چنانچه مطالبه گری عمومی وجود داش��ته باشد، واردات آزاد 
خواهد ش��د؛ در غیراین صورت روال س��ال های قبل و ممنوعیت ادامه دار 

خواهد شد.

ذی نفعان واردات خودرو، هر ُگلی بزنند بر سر خود می زنند

یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی درخصوص مصوبه هیأت وزیران 
و ابالغ گمرک ایران مبنی بر لغو الزام به ثبت س��فارش برای ورود کاال از 

مرزهای زمینی به بیان توضیحاتی پرداخت.
نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص مصوبه هیأت 
وزیران و ابالغ گمرک ایران مبنی بر لغو الزام به ثبت س��فارش برای ورود 
کاال از مرزه��ای زمینی اظهار داش��ت: فرآیند واردات اع��م از مواد اولیه و 
س��ایر کاالها از دو سال گذش��ته با چالش های متعددی مواجه بوده است. 
محدودی��ت در امکان فروش نفت و به تب��ع آن کاهش منابع ارزی دولت 
موجب بروز اختالل در فرآیند واردات به صورت آگاهانه شده است به این 
عنوان که برای ثبت سفارش در مقطعی، کاال وارد گمرک می شد و ظرف 

یک روز ثبت سفارش انجام می شد.
وی افزود: اکنون فرآیند ثبت س��فارش بس��یار زمانبر شده و به شرایط 
مختلف تقسیم شده که وجود سابقه واردات یک کاالی خاص از شرایطی 

است که می بایست احراز شود.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: تا قبل از سال 97 امکان 
ورود کلیه کاالها به گمرکات کش��ور بدون ثبت س��فارش وجود داشت و 
پس از آن انتقال کاال از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی براس��اس ثبت 

سفارش الزامی بود.
حبیبی افزود: یکی از چالش ها این اس��ت که اکنون بازرگان براس��اس 
اس��تنباط خود و یا براس��اس کد تعرفه اعالمی از س��وی فروشنده، ثبت 
سفارش می گیرد، اما کد تعرفه ای که گمرک ایران استنباط می کند با کد 

تعرفه ای که بازرگان اعالم می کند، متفاوت است و بدین ترتیب این پروسه 
ویرایش ثبت سفارش اکنون یکی از بزرگ ترین مسائلی است که منجر به 

رسوب کاال در کشور می شود.
وی در ادامه به دو مفهوم مرز جغرافیایی و همچنین س��رزمین اصلی از 
منظر گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: گمرکات کشور از منظر قانونی نه 
سرزمین اصلی کشور ایران بلکه همچنان مرز خارجی محسوب می شوند. 
اما پس از سال 97، کاالهایی که به شکل زمینی به عنوان مثال وارد مرز 
بازرگان می شدند، گمرکات کشور مرزهای جغرافیایی را به عنوان مرزهای 
گمرک��ی نیز محاس��به می کردند. بدین معنا که پ��س از ورود کاال به مرز 
بازرگان از صاحب کاال، ثبت س��فارش مطالبه می شد و اگر ثبت سفارش 
از سوی صاحب کاال انجام نشده بود، از وی مقادیری اخذ می شد تا مجوز 

انتقال کاال به گمرک مقصد صادر شود.
ای��ن تولیدکننده لوازم یدکی ادام��ه داد: بنابراین اگر صاحب کاال اعالم 
دارد که کاالیی را از طریق مرز زمینی وارد کش��ور کرده ام و مقرر اس��ت 
که کاال در س��ایر گمرکات داخل کش��ور ترخیص شود، اکنون بدون ثبت 
سفارش می تواند کاال را تا گمرک مقصد مشروط بر پلمب بودن کاال وارد 

مرز جغرافیایی نماید.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: مس��ئله اینجاست که همچنان کاال وارد 
گمرک مقصد کشور نمی تواند بشود مگر اینکه ثبت سفارش داشته باشد. 
البت��ه لغو الزام به ثبت س��فارش، یک اقدام رو به جلو اس��ت برای اینکه 
کاالهایی که به ویژه از طریق سیستم های حمل ونقل خارجی و به عنوان 

مثال کامیون های ترک وارد کش��ور می ش��دند، مش��کالت بسیاری ایجاد 
می شد و این قانون جدید این موضوع را رد می کند که زمانی که کاال وارد 
مرز جغرافیایی می شود، الزاما نیاز به ثبت سفارش ندارد تا زمانی که وارد 

گمرک مقصد شود.
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اهمیتتیترهایجذاب
دربازاریابیوتولیدمحتوا

بهقلم:تیموتیکارتر
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

وقتی یک محتوای دیجیتال یا حتی فیزیکی پیش روی شما قرار 
می گیرد، اول از همه به چه چیزی توجه نش��ان خواهید داد؟ شاید 
این سوال اندکی عجیب باشد، اما با اندکی تأمل به سرعت یاد بخش 

محبوب محتوا در دنیا می افتید: تیترها.
امروزه تیترها در دنیای بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارند. دلیل 
ای��ن امر نیز توج��ه مخاطب هدف به این بخ��ش پیش از هر جنبه 
دیگری از محتواس��ت. شاید برخی از کارشناس ها تیتر را فقط برای 
محتوای متنی مهم تلقی کنن��د، اما امروزه حتی محتوای ویدئویی 
و صوت��ی نیز تیتر دارد.به عنوان مثال، ویدئوها در یوتیوب باید تیتر 
مش��خص داشته باشد، در غیر این صورت شاید حتی یک کاربر هم 

به ویدئو موردنظر توجه نشان ندهد. 
نکته ای که در این میان باید مد نظر بازاریاب ها قرار داشته باشد، 
اهمیت تیتر در سرنوش��ت نهایی محتوای بازاریابی است. به عبارت 
بهتر، محتوای بازاریابی بدون تیتر هیچ فایده و کاربردی ندارد. البته 
در این میان انتخاب یک تیتر معمولی کافی نیست، چراکه شما باید 
همیش��ه بهترین تیترهای ممکن را برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در دستور کار قرار دهید. 
وقتی محتوای ش��ما یک تیتر عالی داشته باشد، کاربران در نگاه 
نخست از ماهیت آن اطالع پیدا می کنند. این امر فرصت های بسیار 
زیادی پیش روی ت��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار 
خواهد داد. با این حس��اب دیگر هیچ مش��کل یا مس��ئله ای در این 
راستا ش��ما را تهدید نمی کند. مشکل اساسی بسیاری از برندها در 
این میان بی توجهی کاربران به محتوای حتی با چند دقیقه بررسی 
اجمالی آن اس��ت. در این بین یک تیتر عالی کار ش��ما را به شدت 

ساده خواهد کرد. 
اگر شما هم همیشه طراحی تیتر برای محتوای بازاریابی را سخت 
قلمداد کرده اید، مقاله کنونی چند توصیه کلیدی برای ساده س��ازی 

این فرآیند دارد. در این راستا به نکات ذیل توجه نشان دهید.
هدفگذاریبررویمخاطبهدف

تیتر ش��ما باید برای دامنه مشخصی از کاربران طراحی شود، در 
غیر ای��ن صورت هدف گذاری بر روی تمام کاربران امری بی فایده و 
حتی غیرممکن خواهد بود. این نکته نه تنها شانس شما را به شدت 
کاه��ش می دهد، بلکه خیلی زود در بازار بدل به برندی کلیش��ه ای 

خواهید شد. 
ام��روزه دیگر هی��چ برندی اقدام ب��ه هدف گذاری ب��ر روی تمام 
مشتریان نمی کند. در عوض، ش��ما باید مشتریان خاص تان را پیدا 
کنید و اقدام به تعامل نزدیک با آنها نمایید. چنین امری شانس تان 
در عمل را به ش��دت افزایش داده و فرصت های تازه زیادی برای تان 
به همراه خواهد داش��ت. بنابراین اگ��ر در دنیای بازاریابی هنوز هم 
روی��ای تاثیرگذاری بر روی همه مش��تریان یک بازار را دارید، هیچ 

تیتر مناسبی پیدا نخواهید کرد. 
طراحیتیترهایمنحصربهفرد

ش��ما برای انتخاب یک تیتر نباید از دیگ��ران کپی برداری کنید. 
بدون ش��ک گاه��ی اوقات تقلی��د از دیگران ایده خوبی محس��وب 
می ش��ود، اما اگر همین امر به طور مداوم ادامه یابد، به تدریج دیگر 
اصالت برندتان از بین خواهد رفت. با این حس��اب ش��ما باید برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به طور م��داوم تیترهای تازه و 
منحص��ر ب��ه فرد را در دس��تور کار قرار دهی��د، در غیر این صورت 

محتوای تان خیلی زود از چشم کاربران می افتد.
ارتباطمفهومیباموضوعمحتوا

تیترهای ش��ما دقیقا مثل اسم فیلم های سینمایی باید با مفهوم و 
کلیت آن ارتباط دقیقی داشته باشد. این نکته به کاربران برای درک 
درس��ت محتوای تان و ادامه مطالعه آن کم��ک خواهد کرد. امروزه 
گاهی اوقات بازاریاب ها حتی از تیترهای جانبی نیز س��ود می برند. 
این امر ش��امل دس��ته بندی بخش ه��ای مختلف محت��وا و تعیین 
تیتره��ای جانبی برای هر کدام از آنها می ش��ود. پس اگر ش��ما هم 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به شیوه ای حرفه ای 

هستید، باید همیشه این نکته مهم را در دستور کار قرار دهید. 
استفادهازعنصرغافلگیری

مش��تریان در بازار همیشه عاشق غافلگیری هستند. پس شما هم 
در طراحی تیتر محتوای تان اندکی غافلگیری را در دس��تور کار قرار 
دهید. این امر شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به شدت افزایش داده و در نهایت امر کاربران را به محتوای تان بیش 

از هر زمان دیگری جلب خواهد کرد. 
یادتان باشد شما در نهایت یک برند تجاری هستید. پس شوخی ها 
و غافلگیری تان باید متناس��ب با وضعیت کسب و کار باشد، در غیر 

این صورت شاید با واکنش منفی کاربران رو به رو گردید. 
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بهقلم:سایگیالند
نویسنده حوزه کسب و کار و تکنولوژی

مترجم: امیر آل علی

اگ��ر بخواهیم مهمترین تغییر حال حاضر جهان را نام ببریم، بدون ش��ک 
مت��اورس اصلی تری��ن گزینه خواهد بود. درواقع از آن به عنوان نس��ل بعدی 
اینترنت نام برده می شود. از این جهان می توان با هدست و عینک های واقعیت 
مجازی، گوش��ی و رایانه های شخصی و در نهایت کنسول های بازی استفاده 
کرد. بس��یاری از تحلیلگران از آن به عنوان زندگی دوم نام می برند که در آن 
افراد می توانند از هرگونه محدودیتی فاصله بگیرند. برای مثال اگر تمایل دارید 
که تجربه واقعی اس��تفاده از یک محصول و یا حضور در یک مکان را داش��ته 
باشید، بدون شک متاورس کمک بسیاری را خواهد کرد. در این زمینه برخی 
از ابر برندها، فعالیت های جدی را آغاز کرده اند که ۱۱ مورد از آنها را در این 
مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد. درواقع توصیه می شود هر برندی که خواهان 
موقعیت بهتر در آینده است، در این زمینه سرمایه گذاری الزم را داشته باشد. 
معنای متاورس، جهان فراتر اس��ت و اکنون در ابت��دای راه آن قرار داریم. به 
همین خاطر امسال، بهترین زمان برای ورود به این عرصه محسوب می شود.

1-متا
در یک اقدام جنجالی، فیس بوک با تغییر نام خود رسما نام مجموعه را 
متا قرار داد. درواقع دلیل این موضوع به این خاطر بوده که فیس بوک، تنها 
یکی از محصوالت این ابر برند محسوب می شود و برای اقدامات جدید نظیر 
دنیای متاورس، نیاز به یک تغییر نام وجود داش��ت. درواقع این برند چند 
ماهی اس��ت که تحت عنوان متا معرفی می شود. سرمایه گذاری های انجام 
ش��ده تا به امروز شامل یک بودجه ۱۵۰ میلیون دالری است و تالش تیم 
مارک زاکربرگ، س��اخت جهانی است که به عنوان نسل جدید شبکه های 
اجتماعی معرفی ش��ود. در این طرح شما می توانید با دوست خود در یک 
کشور دیگر راه رفته و اقداماتی نظیر خرید را تجربه کنید. در این زمینه به 
نظر می رسد که فیس بوک قصد دارد کامال خودکفا باشد و به همین خاطر 

ساخت هدست و عینک هوشمند نیز شروع شده است. 
۲-دیزنی

دیزنی به عنوان بزرگترین برند حوزه سرگرمی، طبیعی است که وارد چنین 
عرصه ای شود. درواقع این شرکت در چند سال اخیر تلویزیون اختصاصی خود 
را ایجاد کرده و همواره تالش کرده است تا در هر زمینه جدیدی، حضور فعال 
داش��ته باشد. در این راستا براس��اس اخبار منتشرشده این شرکت در تالش 
برای ایجاد پارک های موضوعی و تفریحی اس��ت تا افراد با هدس��ت واقعیت 
مجازی بتوانند در آن حضور داش��ته باش��ند. درواقع ایجاد پارک های مشهور 
دیزن��ی لند، در تمامی کش��ورها امکان پذیر نبوده و ای��ن امر می تواند زمینه 
جذب تمامی مردم جهان را به همراه داشته باشد. با این حال هنوز مشخص 
نیست که در کنار این پارک، چه استفاده های دیگری قرار است مدیران این 
شرکت از جهان متاورس داشته باشند. با این حال این نخستین گام استفاده 
از تکنولوژی های جدید نبوده و از مدت ها قبل، دس��تبند هوشمند است که 
افراد با استفاده از آن دیگر نیازی به تهیه بلیت برای بخش های مختلف ندارند 

و همه چیز با استفاده از اسکن دستبند، امکان پذیر شده است. 
3-هیوندای

آی��ا تمایل دارید که قبل از خرید یک��ی از محصوالت هیوندای، تجربه 
اس��تفاده از آن را داشته باش��ید؟ برای مثال در کشور مورد عالقه خود با 
جدیدترین خودرو این برند گشت و گذار داشته باشید و حتی با دوستان 
خود مس��ابقه برگزار کنید؟  در طرح این شرکت به نام روبلوکس، تمامی 
این اتفاقات امکان پذیر خواهد بود. در این زمینه شما حتی می توانید آواتار 
مخصوص خود را داشته باشید که حتی امکان اسکن تصویر نیز وجود دارد 
تا حس واقع گرایانه تری را داشته باشید. همچنین در اپلیکیشن این برنامه 
قرار است که شما با جدیدترین طرح ها و اقدامات این شرکت به شیوه های 

مختلف، متن، صوت و ویدئو آشنا شوید. 
4-نایک

ب��ا توجه به این امر که نایک مهمترین برند ورزش��ی جهان محس��وب 
می شود، طبیعی است در فهرست ما حضور داشته باشد. این برند در تالش 
اس��ت تا تجربه اس��تفاده از تمامی محصوالت خود را برای مخاطب ایجاد 
نماید. درواقع در جهان پیش رو، زمان مهمترین دارایی هر فردی محسوب 
می ش��ود و افراد دیگر تمایلی به گش��ت و گذار در فروشگاه های مختلف 
نخواهند داش��ت. تحت این شرایط اگر افراد بتوانند در چند دقیقه تجربه 
اس��تفاده از محصول را پیدا کنند، بدون ش��ک بس��یار جذاب خواهد بود. 
همچنین سرمایهگذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، با این هدف انجام شده 
تا افراد بتوانند با توکن این شرکت خریدهای خود را انجام دهند که این امر 
به معنای آن است که دیگر نیازی به طی کردن مراحل خسته کننده نیست 
و با چند کلیک ساده می توان از هر نقطه ای از جهان، خرید خود را نهایی 

ک��رد. در این زمینه حمایت از طراح��ان NFT نیز از دیگر اقدامات برای 
کس��ب درآمد محسوب می ش��ود. در این زمینه ۳.۱ میلیون دالر تاکنون 
تولید NFT و فروش آن برای این ش��رکت درآمدزایی داشته است. با این 
حال هنوز مشخص نیست که این طرح بزرگ، چه زمانی در اختیار تمامی 
افراد قرار خواهد گرفت. با توجه به شایعات منتشرشده، به نظر می رسد که 
این طرح تنها برای نمایش محصوالت نبوده و دوره های آموزشی رشته های 
مختلف ورزشی نیز برگزار خواهد شد. برای مثال شما می توانید با ورزشکار 
م��ورد عالقه خود در یک کالس مجازی، حضور داش��ته باش��ید که خود 

طرحی بسیار جذاب محسوب می شود. 
۵-برادرانوارنر

کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در زمینه سینما، با کمپانی برادران 
وارنر آش��نایی نداش��ته باشد. این ش��رکت قصد دارد تا از جهان متاورس 
برای برگزاری همایش های سینمایی مختلف استفاده کند که هر فردی از 
سراس��ر جهان بدون نیاز به سفر به یک کشور، بتواند در آن حضور داشته 
باشد. همچنین بازدید مجازی از لوکیشن فیلم ها، امضا گرفتن مجازی از 
بازیگر مورد عالقه، ان��واع بازی های تعاملی و... از دیگر طرح های این برند 

محسوب می شود.
6-گوچی

ای��ن برند قصد دارد که چیزی را طراحی کند تا افراد بتوانند در آن، به 
فروشگاه های مختلف رفته و تمامی محصوالت این برند را مشاهده کنند. 
درواقع تالش این شرکت، ایجاد یک تور بازارگردی متفاوت است که باید 
دید به چه صورت آن را پیاده س��ازی می کند. این اقدام می تواند به ترندی 

برای سایر برندهای فعال در زمینه مد نیز تبدیل شود. 
7-کوکاکوال

محبوب ترین برند نوش��یدنی جهان قصد دارد تا با همکاری برند تافی، 
ایونت های مختلف مجازی را برگزار نماید که تمامی افراد از سراسر جهان 
می توانند در آن حضور داش��ته باشند. این امر درست به مانند اسپانسری 
یک رویداد مهم محسوب می شود. همچنین افراد می توانند برای دوستان 
خود، نوش��یدنی های این شرکت را س��فارش دهند که امکان پرداخت با 

توکن اختصاصی، به وجود آمده است. 
8-لوییویتون

این ش��رکت یک بازی در جهان متاورس را طراحی کرده اس��ت که در 
مراحل پایانی قرار دارد و افراد در آن وارد یک بازی خواهند ش��د که باید 
توکن های مختلف را جمع آوری کرده و داستان خانواده و شرکت ویتون را 
تکمیل نمایند. در نهایت با تکمیل مراحل شما وارد قرعه کشی خواهید شد 
که جایزه آن محصوالت این ش��رکت و یا NFT های طراحی شده است 
که می توانید آن را به فروش برسانید. نکته جالب این است که این شرکت 
در زمین��ه طراحی NFT نیز فعال ب��وده و یکی از جدیدترین آنها با رقم 

باورنکردنی ۶9 میلیون دالری، به فروش رسیده است. 
9-بالنسیاگا

این برند مطرح فرانس��وی که در زمینه مد فعالیت دارد، با همکاری اپیک 
گیمز قرار اس��ت تا اس��کین های اختصاص��ی را اضافه کن��د. درواقع پلیرها 
می توانن��د اس��کین های مخصوص این برن��د را خریداری ک��رده و از آن در 
بازی های خود استفاده کنند. با این حال در جهان متاورس، این شرکت قصد 
دارد تا فروشگاه مجازی خود را معرفی نماید که در آن افراد می تواند تجربه 
اس��تفاده از محصول را داشته باش��ند و مستقیما خرید خود را نهایی کنند. 
برای مثال ش��ما می توانید آواتاری از ص��ورت خود ایجاد کرده و جدیدترین 

محصوالت آرایشی آنها را استفاده کنید و سپس اقدام به خرید نمایید. 
10-وندیز

س��ومین فس��ت فود بزرگ جهان قصد دارد تا در متاورس، یک بازی را 
ایجاد نماید که در آن شما می توانید با تیم های مختلف وارد مسابقه شده و 
پیتزا و یا همبرگرهای مخصوص را با مواد غذایی مختلف ایجاد نمایید. در 
این بازی، مشتریان به شما براساس پارامترهای مختلف نظیر مزه و سرعت 
عمل، امتیاز می دهند که در نهایت جمع آنها، برنده را مشخص خواهد کرد. 
درواقع با وارد شدن به لیگ های مختلف، برای برنده ها جوایز مختلف نیز 
در نظر گرفته خواهد شد. نکته جالب این است که این مسابقات، در فضای 
فروش��گاه های این شرکت برگزار می ش��ود و شما می توانید در کشورهای 

مختلف، این تجربه را داشته باشید. 
11-مایکروسافت

س��اتیا نادال اعالم کرده اس��ت که این ش��رکت قصد دارد ت��ا از طریق 
متاورس، جلس��ات مجازی را با باالترین کیفیت ممک��ن ایجاد نماید. در 
این زمینه این ش��رکت اخیرا برند اکتیویژن را نیز با رقم ۶9 میلیارد دالر 
خریداری کرده است تا بتواند در کنار ایجاد توان بیشتر برای کنسول های 
ایکس باکس، واقع گرایی بیش��تری را بتوان��د وارد اقدام بزرگ خود نماید. 
درواقع این طرح می تواند باعث ش��ود تا شاهد حتی دانشگاه های مجازی 
هم باش��یم. درواقع یکی از مشکالت رایج اکثر افراد این است که به علت 
پرهزینه بودن تحصیل در کش��وری دیکر، عمال نمی توانند فرصت حضور 
در بهترین دانش��گاه ها را داشته باش��ند.  در آخر فراموش نکنید که شما 
می توانید از اقدامات این برندها ایده گرفته و فعالیتی خالقانه و حرفه ای در 

زمینه استفاده از متاورس داشته باشید. 
practicalecommerce.com:منبع

برندهای مطرح از متاورس چه استفاده ای را خواهند داشت

سه شنبه
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اخبار

مهندس اکبری مقدم خبر داد:
حضور بیش از یک میلیون گردشگر نوروزی در منطقه آزاد انزلی

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان بــا بیان اینکه این منطقه در ایام تعطیالت 
نوروزی میزبان بیش از یک میلیون گردشگر بود، اظهار داشت: از 25 اسفند سال 
گذشته تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه 1401؛ فاز تجارت و گردشگری این 
منطقه عرصه حضور و گذران نخستین تعطیالت نوروزی قرن پانزدهم از سوی 1 
میلیون و 15 هزار و 516 نفر بود که در نوع خود تاکنون بی نظیر بوده است. وی 
با اشاره به اینکه علی رغم برودت و بارانی بودن هوا در هفته نخست تعطیالت 

نوروزی حضور گردشگران، رشد 26 درصدی نسبت به 750 هزار و 643 گردشگر ورودی طی مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد، 
اضافه کرد: برگزاری جشنواره های فرهنگی،هنری،نمایشگاهی و تنوع بخشی به خدمات و امکانات تفریحی،گردشگری و ورزشی در فاز 
تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی را باید از مهمترین دالیل افزایش حضور گردشگران ورودی به این منطقه عنوان نمود. مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد انزلی از نظارت میدانی اعضای ستاد هماهنگی گردشــگری و خدمات سفر بر رعایت استانداردهای الزم در عرضه 
محصوالت،کاالها و ارائه خدمات، بهمراه رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا در دوران تعطیالت نوروزی خبر داد 
و اضافه کرد: با عنایت به حضور گسترده مسافرین در فاز تجارت و گردشگری منطقه، جهت آشنایی گردشگران و گیالنیان با ظرفیت ها 
و تاریخ غنی تمدن و فرهنگ این استان، برنامه های متنوع فرهنگی-هنری در قالب برپایی "جشنواره نوروزی" در دستور کار قرار گرفت. 

کشف 1210 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در سال 1400 در حوزه 
توزیع برق مازندران

ساری -دهقان : مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران  از کشف 
1210 دســتگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در سال 1400 در حوزه توزیع برق 
مازندران خبر داد . به گزارش خبرنگار نازندران به نقل روابط عمومی، مهندس 
سید کاظم حسینی کارنامی  ادامه داد: طی یک سال اخیر 1210 دستگاه ماینر 
غیرمجاز از 148 مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز توسط همکاران و مسئولین 
تست و بازرسی استان و امورهای توزیع برق با هماهنگی مسئولین قضایی و با 
همکاری ماموران انتظامی در نقاط مختلف مازندران کشف و ضبط شده است. 
وی گفت: مطابق دستورالعمل ارسالی از توانیر با کلیه این مشترکین برخورد و 

مبلغی معادل 76 میلیارد ریال بهای انرژی بابت جریمه این دسته از مشرکین صادر شده است. حسینی  افزود: از ابتدای آغاز این طرح   
که از سال 98 بوده است در مجموع  4716 دستگاه از 224 مرکز  استخراج شده است. وی گفت: به منظور مقابله با پدیده شوم برق های 
غیرمجاز و با استفاده از روش های مختلف کنترل مصارف مشترکین تعداد 4238 مشترک دارای تخلف در استفاده از انرژی برق شناسایی 
و مطابق دستورالعمل های موجود با آنها برخورد صورت گرفته است که از این محل نیز نزدیک به 30 میلیون کیلووات ساعت انرژی به 
میزان فروش شرکت اضافه گردید. وی خاطرنشان کرد : با وجود ارائه دستورالعمل واگذاری انشعاب برق به صورت قانونی برای این دسته 
از مشترکین متاسفانه برخی افراد سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت دراین زمینه می نمایند که باعث افزایش مصرف و بروز 

مشکالت فراوان در کنترل بار مشترکین و در شرایط بحرانی بروز خاموشی های ناخواسته می شود . 

۸۹بازدید از مجتمع های خدماتی رفاهی در قزوین انجام شد 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین از انجام 89بازدید از مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین راهی این اســتان در ایام نوروز خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی)راهداری قزوین(، فیاض بیگدلی افزود: با انجام این 
بازدیدها که توسط کمیته ویژه نظارت بر مجتمع ها انجام شد 3 مجتمع به دلیل 
نقض قوانین بهداشتی مهر و موم و تا اطالع ثانوی از فعالیت آنها جلوگیری شد. 
وی اضافه کرد: در بازدید از این مجتمع ها شاخص های مختلفی چون وضعیت 
نمازخانه ها، ســرویس های بهداشتی، سیستم گرمایشی و سرمایشی نمازخانه، 

رستوران و آشپزخانه، پارکینگ و ورودی و خروجی مجتمع ها مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرد. بیگدلی ادامه داد: البته بازدید از مجتمع 
های خدماتی رفاهی تنها مختص ایام نوروز نیست و در طول ایام سال نیز به صورت مستمر و با جدیت ادامه دارد و با موارد تخلف برخورد 
خواهد شــد. معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین افزود:در کنار این بازدیدها مسافران 
ورانندگان هم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مجتمع های خدماتی رفاهی موارد را از 

طریق سامانه های پیامکی به شماره 3000141 و 30007070 مطرح کنند.  

عملیات اجرائی طرح بزرگ احداث شبکه جمعآوری و تصفیه خانه فاضالب 
شهری خواف آغاز شد

مشــهد- صابر ابراهیم بای: همزمان با ســفر رئیس جمهور به خراسان 
رضــوی، عملیات اجرائی طرح بزرگ احداث شــبکه جمعآوری و تصفیه خانه 
فاضالب شــهر خواف با حضور نماینده عالی دولت دکتر ســجادی در سفر به 
شهرســتان خواف آغاز شــد. هدف از اجرای این طرح، جمعآوری پساب شهر 
خواف، تصفیه و انتقال آب به شرکت سیمیدکو است. شرکت سیمیدکو پس از 
اهاندازی و بهرهبرداری از این طرح، استفاده از منابع آبی شهرستان را به حداقل 
مقدار ممکن خواهد رساند. محمد مدنیفر مدیرعامل شرکت سیمیدکو، تامین 
آب در منطقه معدنی سنگان را چالش اصلی صنایع معدنی در این منطقه دانست 

و گفت: منطقه معدنی سنگان و شهرستان خواف دچار فقر شدید منابع آبی بوده و با توجه به آببر بودن صنایع معدنی، با مطالعات علمی 
صورت گرفته توسط این شرکت و با تکیه بر توان نیروی متخصص و بومی منطقه با کلنگزنی دومین طرح بزرگ زیست محیطی سیمیدکو 
در منطقه خواف یعنی اجرای طرح شبکه جمعآوری و تصفیه پساب شهرستان خواف به توسعه پایدار این شهرستان کمک کرده است. 
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( یکی از شرکتهای تابعه فوالد خوزستان است که وظیفه تامین و تولید کنسانتره و 
گندله آهن را در منطقه معدنی سنگان شهرستان مرزی خواف در استان خراسان رضوی بر عهده دارد. مدنی فر مدیرعامل سیمیدکو مبلغ 
ریالی سرمایهگذاری در این طرح را بالغ بر چهارهزار میلیارد ریال بیان کرد و افزود: این طرح طی تفاهم نامه مشترک با شرکت آبفا استان 
خراسان رضوی و در چارچوب ایفای مسئولیت های اجتماعی در زمینه کمک به بهداشت و سالمت منطقه ضمن تامین بخشی از آب مورد 

نیاز تولید خود به حفظ منابع آبی زیرزمینی برای کمک به امور کشاورزی و دامپروری پام بزرگی برخواهد داشت.

اختتامیه جشنواره ورزشی کارکنان صنعت آب و برق گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با نیمه شعبان، جشن میالد 
فرخنده حضرت مهدی )عج ا...( و آئین اختتامیه جشــنواره ورزشــی کارکنان 
صنعت آب و برق گیالن صبح امروز در سالن ورزشی شرکت آب و فاضالب این 
استان برگزار شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت در این مراسم با 
اشاره به اینکه امر به ورزش امر به معروف است، گفت: با توجه به حجم باالی کار 
در شرکت آب و فاضالب، به منظور تقویت روحیه و حفظ سالمتی کارکنان باید 
ورزش مستمر در برنامه باشد. مازیار علیپور، شرکت آب و فاضالب گیالن را یک 

بنگاه اقتصادی و توانمند و برخوردار از نیروهای متخصص، تحصیلکرد و با تجربه دانست و افزود: با توجه به درآمد- هزینه بودن شرکت باید 
همه نیروها جهت رفع مشکالت و چالش ها تالش کنند. وی تصریح کرد: قطعاٌ با برنامه ریزی، مطالعه و تفکر بسیاری از مشکالت حل می 
شود. سرهنگ منزوی فرمانده حوزه ادارات سازمان بسیج کارمندان گیالن نیز در سخنانی با اشاره به ویژگی های شخصیتی سردار سلیمانی 
و تاکید بر والیتمداری ایشان گفت: مکتب حاج قاسم همان مکتب امام خمینی )ره( است و از بُعد عقالنیت، عدالت، معنویت و والیتمداری 

همان راهی را رفتند که امام )ره( برای ما ریل گذاری کرده بودند.

بررسی موانع تولیدی علی آباد کتول؛ در بازدید نماینده شهرستان و 
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز: به منظور بررسی موانع تولیدی شهرستان علی آباد کتول دکتر رحمت اله نوروزی نماینده مجلس 
شورای اسالمی منطقه به همراه ابراهیم احمدی فرماندار، علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان، حسن زاده سرپرست اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت، بخشداران کماالن و مرکزی. از کارگاه تولید روسری ترکمنی در بدراق نوری بازدید به عمل آوردند.در این بازدید که در 
راستای تحقق شعار سال جاری که توسط رهبر فرزانه مزین به سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین شده برگزار شد، دکتر رحمت اله 
نوروزی نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی بر رفع موانع تولید و رشد و توسعه مراکز صنعتی و تجاری شهرستان تأکید نمود.

وی در ادامه ضمن ارائه رهنمودهای الزم در این خصوص، مســاعدت و همکاری سایر دستگاه های اجرایی را در تحقق این موضوع مهم 
خوانده و بر لزوم رفع موانع موجود و فراهم نمودن به موقع امکانات ، تجهیزات و سوخت مورد نیاز  مراکز تولیدی تأکید کرد.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان شرقی اعالم کرد: 85 درصد واحدهای تولیدی در حوزه 
دانش بنیان اســتان در حیطه برق و الکترونیک فعال هســتند و حوزه 
صنعــت برق و الکترونیک دارای قابلیت های ویــژه ای در زمینه دانش 
بنیانی اســت. صابر پرنیان در نشست مشترک با هیئت مدیره انجمن 
تخصصی برق و الکترونیک استان گفت: از 300 واحد موجود در حوزه 
برق و الکترونیک استان، 20 درصد واحد ها دارای ظرفیت های صادراتی 
با ارزش افزوده باال هستند و ما باید با برنامه محوری و جدیت به سمت 
صادرات تکنولوژی و صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال در جهت ثروت 
آفرینی حرکت کنیم. وی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده پیش 
بینی می شود تعداد شرکت های دانش بنیان فعال تولیدی با محوریت 
صادراتی در سال جاری تا دو برابر افزایش یابد. پرنیان با اشاره به ایجاد 
اولین شهرک تخصصی برق و الکترونیک خصوصی در کشور به همت 
فعالین بخش خصوصی استان، گفت: ویژگی مهم این حوزه پیوستگی 
بین جامعه صنعتی برق و الکترونیک و دانشــگاه در استان آذربایجان 
شــرقی است که کامال ملموس بوده و مفهوم واقعی ارتباط محقق شده 
اســت. وی با بیان اینکه کاربرد و مصرف تولیدات رشته صنعت برق و 

الکترونیک در دنیا در حال افزایش اســت، افزود: جهان امروز به سمت 
توسعه حرکت می کند و ســرمایه گذاری در این حوزه ثروت آفرین از 
الزامات توســعه است. پرنیان آذربایجان شرقی را به لحاظ وجود صنایع 
پتروشیمی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع مس، موقعیت مرزی 
منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس و گروه برق و الکترونیک دانشگاه تبریز 
دارای مزیت تولیدی و رقابتی در صنعت یاد شده دانست و اظهار کرد: با 
اجرایی شدن ایجاد شهرک پایین دستی صنایع مس در استان، صنعت 

برق و الکترونیک نیز توسعه و رشد خواهد یافت.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه صنایع دانش بنیان تولیدی در استان 
آذربایجان شرقی، ادامه داد: در صنایع دانش بنیان مسیر حرکت از منابع 
محوری به سمت علم محوری بوده و با توجه به اتمام منابع دنیا، صنعت 
جهان به سمت توســعه این گونه واحدها پیش می رود.رئیس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی،
پرنیان با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های مهم در صنایع 
برق و الکترونیک کشور است، گفت: توجه به حوزه تحقیق و توسعه در 
صنایع برق و الکترونیک به منظور حضور پرقدرت در بازارهای داخلی و 
جهانی الزامی اســت. وی وجود شهرک تخصصی برق و الکترونیک در 
اســتان را موجب تکمیل زنجیره تولید عنوان کرد و افزود: حوزه برق و 
الکترونیک جای کار بسیاری دارد و سازمان صمت استان آماده همکاری 

کامل با انجمن و فعالین این صنعت دانش محور و ثروت آفرین است.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی همچنین بر حمایت از شرکت 
های دانش بنیان فعال در حوزه صنایع برق و الکترونیک تاکید و اضافه 
کرد: در آمایش ســرزمینی استان ظرفیت های خوبی برای توسعه این 

صنعت وجود دارد.

اراک- فرناز امیدی: جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اراک در راستای بررسی برنامه های سه ماه آتی این سازمان 

در تاریخ چهاردهم فروردین ماه 1400 تشکیل شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری، در این جلسه 
مهدی فدوی، سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: 
موضوعاتی که بار مالی و نیاز به اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر دارند 
قبل از ارائه اخذ مجوز می باســیتی با هماهنگــی حوزه معاونت های 
خدمات شــهری ، برنامه و بودجه و مالی و اقتصادی شــهرداری انجام 
شود تا به همین واســطه روند تصمیم گیری ها و اخذ مجوزات قانونی 
تسهیل یابد.  فدوی ادامه داد: تمامی امور مربوط به تهیه اسناد مزایده ها 
و مناقصه های ســازمان بایستی حداکثر تا یک ماه آینده تهیه و تعیین 
تکلیف گردد تا در فصل تابســتان اجرای پروژه ها ســریعا پیش رود و 

شــاهد حداقل اتالف وقت در این خصوص باشیم.  سرپرست سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص پیگیری وضعیت پرداختی 

پیمانکاران به کارگران خدمات شــهری، اظهار کرد: خوشــبختانه طی 
ماه های پایانی ســال گذشته »پایه سنوات« و »سختی کار« پاکبانان 
پرداخت شد و به همین واسطه رفته رفته شاهد افزایش حقوق این قشر 
زحمتکش هستیم لذا پیگیری این موضوع باید با جدیت تمام انجام شود 

چرا که هیچگونه کوتاهی در این خصوص مورد پذیرش نیست. 
وی در پایان این جلسه اضافه کرد: بحث تفکیک از مبدا در اسفندماه 
گذشته با برگزاری مناقصه و انتخاب یک شرکت متخصص، مورد پیگیری 
قرار گرفت و امید می رود طی ماه های آتی شــاهد فعالیت های چشم 
گیری در این زمینه باشــیم. از ســوی دیگر خرید پانصد مخزن جدید 
جمع آوری زباله در دستور کار قرار دارد که با نصب آن ها مشکل کمبود 
این مخازن به طور کامل رفع خواهد شد و رضایت حداکثری شهروندان 

حاصل میگردد.

آذربایجان شرقی - فالح: مشاور استاندار آذربایجان شرقی در حوزه 
فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان ضمن رونمایی از نقشــه راه حوزه 
دانش بنیان  استان، گزارشی از روند تدوین آئین نامه ایجاد ستاد توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین ارائه کرد و گفت: با بررسی نقاط ضعف 
و قوت اســتان که براساس گزارش مراکز معتبر ملی و بین المللی احصا 
شــده، تالش کردیم تا نقشه راه استان در حوزه فناوری و دانش بنیان را 

ترسیم کنیم.
عبدالرضا فالح افزود: شــرکت های خالق و دانش بنیــان، بازیگران 
اصلی این عرصه هســتند که متأسفانه هنوز به طور کامل این زنجیره 
شکل نگرفته و شرکت ها به جای اینکه در مسیر رشد و توسعه اقتصاد 

دانش بنیان قرار گیرند، تالش می کنند تا سریع تر وارد بازار شوند.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 537 شرکت خالق شامل 208 
شرکت دانش بنیان در استان فعال هستند که 6 مرکز اعم از پارک علم و 

فناوری و مراکز رشد پذیرای این شرکت ها هستند.
فالح اظهار داشــت: مدل مفهومی توســعه اقتصــاد دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین استان در سه الیه سیاســت های ملی، مدیریت تقاضا و 
مشوق های حمایتی تدوین شده است که نقش استان در دو الیه اخیر 

بیشتر و تعیین کننده است.
وی با بیان اینکه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین استان 
به عنوان قرارگاه مرکزی حمایت از شرکت های دانش بنیان ایفای نقش 

خواهد کرد، افزود: هدف از تشکیل این ستاد، ایجاد هم افزایی و جلوگیری 
از موازی کاری دستگاه های مسئول، تدوین برنامه های توسعه، حمایت 
کامــل از فعاالن حوزه نوآوری و فناوری، پایش مســتمر برنامه ها و در 
نهایت رسیدن به چشم انداز جایگاه دوم کشور در یک افق 5 ساله است.

ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به 
اینکه تعداد 2 هزارو 313 مشترک گاز تحت نهادهای حمایتی در اقصی 
نقاط شهری و روستایی دره شهر تا ســه پله اول گاز بهای آنان رایگان 
محاسبه می شود، گفت: در راستای مسئولیت های اجتماعی و کمک به 
اقشار محروم جامعه، این شــرکت در طول سال گذشته خدمات قابل 
توجهی در  بخشودگی گازبها، اجرای لوله کشی داخلی منازل و غیره انجام 

داده که خروجی آن برای جامعه هدف قابل لمس است.
عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه به مشترکین جدید تحت پوشش 
نهادهای حمایتی که دارای معرفی نامه معتبر بوده و درخواست انشعاب 
جدید داشته اند، انشعاب رایگان واگذار، و  بر اساس مصوبه سفر ریاست 
محترم جمهوری به استان، کلیه مشترکین معرفی شده کمیته امداد و 

بهزیستی استان که تا کنون گازکشی انجام نداده اند و نیاز به گازکشی 
داخل منازل داشتند، تا سقف 60 میلیون ریال برای هر خانوار نیز کمک 

مالی در پرداخت اجرای گازکشی داخلی کرده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای گازرســانی به مناطق مختلف شــهری و 
روستایی این شهرســتان  تعداد 14 هزارو 325 مشترک از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار هســتند، اظهار داشت: از این تعداد مشترک، در سال 
1400 تعداد 986 مشــترک جدید در اقصی نقاط مختلف شهرستان 
جذب شده اســت .  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه از 
ابتدای گازرسانی به این شهرستان تاکنون، بیش از 10 هزار علمک نصب 
و راه اندازی شده است، تصریح کرد: در طول سال گذشته بیش از 500 

عملک نصب گردیده است.

شــمس اللهی با بیان اینکه در حال حاضر 2 شهر و 53 روستای این 
شهرستان گازدار هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضرکار گازرسانی 
به 2 روســتا در حال اجرا و یک روســتای دیگر در حال تهیه پکیج و 
برگزاری مناقصه می باشــد و با گازرسانی به روســتای فرهاد آباد، 100 
درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان گازدار و دره شهر نیز بعنوان 

شهرستان سبز استان معرفی می شود.
وی با بیان اینکه شهرستان دره شهر دارای 60 روستا می باشد که 4 
روستای آن عشایری کوچ رو و صعب العبور بوده و بر اساس سرانه جدید 
ابالغی نیز امکان گازرســانی به آنها وجود ندارد، گفت: در صورت اخذ 
مجوز و تاُمین اعتبار الزم از سوی شرکت ملّی گاز ایران، این تعداد روستا 

نیز به شبکه گازرسانی متصل خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

 ۸۵ درصد واحدهای دانش بنیان آذربایجان شرقی 
در حوزه برق و الکترونیک فعال هستند

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک خبر داد:

خرید ۵00 مخزن جدید جمع آوری زباله در دستور کار قرار دارد 

مشاور استاندار:

20۸ شرکت دانش بنیان در آذربایجان شرقی فعال هستند

شمس اللهی:
خدمات دهی رایگان شرکت گاز به بیش از 2 هزار مشترک تحت نهادهای حمایتی در دره شهر 

اهواز- شبنم قجاوند: معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر 
از مدیرعامل برق منطقه ای خوزســتان به دلیــل تدوین "طرح جامع 

استقرار دولت الکترونیک شرکت های برق منطقه ای کشور" تقدیر کرد.
سید حسین سجادی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر 
با اهدای لوح تقدیر به محمود دشــت  بزرگ مدیرعامل این شرکت، از 
تالش هــای وی برای تدوین طرح جامع اســتقرار دولت الکترونیک در 

شرکت های برق منطقه ای کشور تقدیر کرد.
در بخشــی از این لوح تقدیر آمده اســت: رشد و توسعه صنعت برق 
در جمهوری اســالمی ایران مدیون تالش گســترده و عمیق مدیران و 
متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گران بهای خود را سرمایه ای 

برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسالمی قرار داده اند.
بدین وسیله از تالش و اهتمام جناب عالی در تدوین طرح جامع استقرار 

دولت الکترونیک در شــرکت های برق منطقه ای کشور تقدیر به عمل 
می آید. گفتنی است، طرح جامع استقرار دولت الکترونیک شرکت های 

برق منطقه ای کشور )طرح جاداب(، که به عنوان یک ماموریت ویژه از 
سال 98 از سوی شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت برق منطقه ای 
خوزستان محول شده بود توســط یک کارگروه اجرایی مستقر در این 
شــرکت، با دو هزار نفر ســاعت کار کارشناسی با ذینفعان و استفاده از 

خدمات مشاور دانش  بنیان، در سال 1400 نهایی و تدوین شده است.
این طرح نقشه راهی برای اجرای پروژه های عملیاتی استقرار دولت 

الکترونیک در شرکت های برق منطقه ای کشور است.
در همین رابطه در لوح تقدیر جداگانه ای از ســوی مدیرکل فناوری 
اطالعات و ارتباطات و آمار شــرکت توانیر، از تالش های اشکان نظام پور 
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شــرکت برق منطقه ای خوزستان در 
تدوین طرح جامع استقرار دولت الکترونیک شرکت های برق منطقه ای 

کشور تقدیر شد.

تقدیر معاون شرکت توانیر از مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان
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آذربایجان شــرقی - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی بر لزوم اسلوب سازی و راهبری توسعه جهت دستیابی 
به خروجی های مورد انتظار و اهداف ترســیم شــده تاکید کرد و گفت: 
باید با درد اســتان آشنا شویم. محمد فرشکاران در نشستی صمیمی با 
همکاران سازمان با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در آغازین 
روزهای سال، اظهار کرد: شعار سال مشخص است و همه باید با دید عملی 
به این شعار و تاکیدات مقام معظم رهبری نگاه کنیم.  وی تصریح کرد: 

اضافه کردن تعداد شرکت های دانش بنیان به مفهوم انجام وظیفه نیست؛ 
بلکــه تحقق واقعی دانش بنیانی باید مد نظر  بوده و ســریعا حلقه های 
واسط بین تولیدکننده و شرکت های دانش بنیان ایجاد شود. فرشکاران 
توضیح داد: اگر با دید تقاضامحوری به شرکت های دانش بنیان نگاه کنیم، 
این شرکت ها باید بتوانند توانمندی های خود را به فعاالن صنعت عرضه 
کنند و در مقابل صنعت هم به استفاده از این توانمندی ها احساس نیاز و 
تقاضا داشته باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
متذکر شد: یک تولید کننده منتظر یک شرکت دانش بنیان نمی ماند، 
تا بعد از ماه ها تحقیق و بررســی در نهایت فرمولی به او ارائه دهد؛ بلکه 
سریع ترین راه را انتخاب می کند؛ چرا که سود خود را در خطر می بیند. 
این مسوول تعداد شرکت های دانش بنیان در استان آذربایجان شرقی و 
تهران را به ترتیب 208 و ســه هزار و 460 شــرکت اعالم و اضافه کرد: 

اگر شرکت های دانش بنیان به تهران جذب شده اند نشان دهنده تسهیل 
فرایندها، پاسخگویی سریع تر و سودآوری بیشتر این شرکت ها در تهران 
اســت؛ این شرایط را باید بتوانیم در استان نیز ایجاد کنیم. فرشکاران بر 
لزوم اسلوب سازی و راهبری توسعه جهت دستیابی به خروجی های مورد 
انتظار و اهداف ترســیم شده تاکید کرد و گفت: باید با درد استان آشنا 
شــویم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: 
امسال سال برنامه، تفکر و استراتژی های کوتاه مدت و حین عملیات برای 
سازمان است تا نقش خود را در جهت تحقق شعار سال به بهترین نحو 
ایفا کنیم. وی در پایان صحبت های خود یادآور شد: برای دستیابی به رشد 
اقتصادی حدود 7.8 درصدی مورد نظر در اســتان به سرمایه گذاری 30 
همتی نیاز داریم تا چرخ های به گل نشســته اقتصاد استان را به حرکت 

درآوریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:
حلقه های واسط بین تولیدکننده و شرکت های دانش بنیان ایجاد شود

سه شنبه
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چالشتعیینبودجهبازاریابیبرایاستارتآپها

بهقلم:ایوانویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

 ترجمه: علی آل علی

بس��یاری از افراد درباره اس��تارت آپ ها باورهای غلطی دارند. این امر ش��امل ارزیابی استارت آپ ها همراه با 
س��رمایه گذاری شرکت های بین المللی یا س��رمایه گذارها خصوصی مرفه است. نکته مهم اینکه گاهی اوقات 
استارت آپ ها اصال سرمایه گذار مشخصی ندارند. درست به همین خاطر در بازار با کمترین بودجه ممکن در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان هستند. با این حساب باور قدیمی مبنی بر سرمایه اولیه 

کالن استارت آپ ها در اغلب موارد مصداق ندارد. 
امروزه بس��یاری از استارت آپ ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هزینه های بسیار زیادی را صورت 
نمی دهن��د. در ع��وض آنها به دنبال ایده ها و راهکارهای بازاریابی کم هزینه هس��تند. اگر ش��ما هم به دنبال 
راه اندازی اس��تارت آپ برای خودتان هس��تید، آشنایی با راهکارهای بازاریابی و تعیین بودجه حرفه ای در این 
میان نکته اساس��ی برای تان خواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد ارزیابی قرار 

خواهیم داد. 
توجهمرکزیبهبرند

هر اقدام بازاریابی از سوی شما باید همراه با توسعه نام برندتان باشد. این امر در مرحله تعیین بودجه اهمیت 
محوری دارد. اغلب اوقات استارت آپ ها دارای سرمایه گذارهایی به شدت محتاط هستند. معنای این امر عدم 
تمایل س��رمایه گذارهای موردنظر برای صرف هزینه های بیش از اندازه در حوزه بازاریابی اس��ت. بنابراین اگر 
شما برنامه ای وسوسه کننده برای آنها نداشته باشید، خیلی سخت توانایی تامین مالی برندتان را پیدا می کنید. 
این امر نه تنها ش��انس شما را به ش��دت افزایش می دهد، بلکه حتی فرصت بهینه سازی شرایط تان را هم از 

بین خواهد برد. 
شما باید در زمینه مذاکره با سرمایه گذارها تا حدودی خودتان را به جای آنها قرار دهید. این امر شامل تالش 

برای استفاده از توانایی تان برای شناسایی دغدغه ها و مشکالت سرمایه گذارها خواهد بود. 
توجهبهاهمیتبازاریابیازسویمشتریان

بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از گزینه های بازاریابی گران 
می کنند. چنین امری ش��اید همراه با نتایج بس��یار خوبی باش��د، اما شانس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را نیز به ش��دت کاهش می دهد. بنابراین ش��ما برای جلب نظر مخاطب هدف تان باید قبل از 
هر نکته دیگری اقدام به استفاده از مشتریان به عنوان سفیرهای بازاریابی تان نمایید. این امر هزینه های شما 
برای بازاریابی را به ش��دت کاهش می دهد. هرچه باشد مشتریان هیچ وقت از یک برند تازه کار انتظار صرف 
هزینه های بازاریابی کالن را ندارند. همین که ش��ما ایده ای خوب و محصولی کاربردی داش��ته باشید، کافی 
خواهد بود.  مشتریان در بازار وقتی با محصوالت باکیفیت یک برند آشنا می شوند، تمایل شان برای همکاری 
با برند موردنظر به طور قابل مالحظه ای بیشتر خواهد شد. این امر فرصت های بسیار زیادی پیش روی شما 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان قرار می دهد. بنابراین باید همیش��ه چنین راهبردی را به طور 
حرفه ای مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید هزینه های بازاریابی تان به سرعت افزایش یافته و دیگر 

بودجه ای برای برندتان باقی نماند. 
شخصیسازیمحتوایبازاریابی

شخصی سازی محتوای بازاریابی برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان همیشه ایده بسیار مهمی محسوب 
می گردد. این امر به ش��ما فرصت اس��تفاده بهینه از محتوای بازاریابی و بازگش��ت سرمایه به طور حرفه ای را 
خواهد داد. اگر برند ش��ما در این میان برای جلب نظر مش��تریان ایده های بسیار زیادی داشته باشد، باید در 
ابتدا شخصی س��ازی آنها براس��اس سطح نیاز مشتریان را در دستور کار قرار دهید. این امر فرصت های بسیار 

بیشتری پیش روی تان قرار خواهد داد. 
حضورمداومدرشبکههایاجتماعی

حضور در ش��بکه های اجتماعی دیگر امری دلبخواهی برای برندها نیس��ت، بلک��ه ضرورتی اجتناب ناپذیر 
محسوب می گردد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، بهترین مکان پلتفرم های 
محبوب برای کاربران است. این امر هیچ هزینه اضافی برای برندتان به همراه نداشته و فرصت های تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف از س��وی ش��ما را نیز به شدت افزایش می دهد. بنابراین به هنگام طراحی بودجه برای 
استارت آپ تان با ایجاد برنامه ای ویژه برای حضور در شبکه های اجتماعی امکان کاهش بودجه و بار مالی به 

طور محسوس را خواهید داشت. 
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 آی��ا در دنیای کس��ب و کار ب��ه اندازه کافی ایده برای ش��روع 
فرآیند کارآفرینی در دس��ترس اس��ت؟ این پرسش برای بسیاری 
از کارآفرینان اساس��ی و کلیدی محس��وب می شود. دلیل این امر 
نیز تحلیل بسیاری از افراد مبنی بر کمبود ایده های مناسب برای 
کارآفرینی اس��ت. با این حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف  تان باید س��ختی های زی��ادی را تحمل کرده و با 
هزار زحمت مختلف کس��ب و کاری مناس��ب با س��لیقه تان پیدا 
کنید.  امروزه دنیای کسب و کار بسیاری از محدودیت های سنتی 
پی��ش روی کارآفرینان را از بین برده اس��ت. ش��ما امروزه امکان 
فعالیت در بهترین شرکت های دنیا از طریق دورکاری را دارید. به 
عالوه، دنیای کس��ب و کار نیز دیگر به حوزه های خاصی محدود 
نمی شود. پیشرفت دنیای دیجیتال بسیاری از فرصت های تازه را 
پیش روی کارآفرینان قرار داده اس��ت. ب��ه همین خاطر صحبت 
از محدودی��ت در کارآفرین��ی چندانی منطقی به نظر نمی رس��د. 
این امر دس��ت کم درباره ایده های مناس��ب ب��رای انتخاب حوزه 
کارآفرینی مصداق ندارد.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی 
از مهمترین حوزه ها برای فعالیت کارآفرینی است. اگر شما هم به 
طور مداوم برای ش��روع به کارتان در حوزه ای مشخص با مشکل 
رو به رو هس��تید، نکات مورد بحث در این مقاله آموزشی مناسب 
برای آش��نایی با حوزه ها و ایده های استاندارد برای شروع فرآیند 
کارآفرینی اس��ت. در ادامه برخی از بهترین ایده های موردنظر را 

بررسی خواهیم کرد. 
نویسندهمستقلمحتوا

ن��گارش محتوای بازاریاب��ی یکی از راهکاره��ای قدیمی برای 
کس��ب درآمد محسوب می شود. امروزه بس��یاری از بازاریاب ها با 
وج��ود افزایش محبوبی��ت فرمت ویدئو هنوز هم ب��ه متن توجه 
دارن��د. دلیل ای��ن امر کاربرد ب��االی متن در دنی��ای بازاریابی و 
ارتباطات میان مردم اس��ت. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن هس��تید، باید از 
این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان سود ببرید. 
نکته مهم اینکه ش��ما به عنوان ی��ک کارآفرین امکان فعالیت در 
حوزه نگارش محتوا به طور مس��تقل را نیز دارید. این امر به شما 
آزادی عمل بیش��تری داده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را نیز تقویت می کند. 
امروزه بازاریاب های مس��تقل بس��یار زیادی در دنیای کسب و 
کار حضور دارند. نکته مهم در این میان تالش شما برای انتخاب 
حوزه ای مش��خص و انحصاری برای فعالیت تان است، در غیر این 
صورت ش��اید امکان زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

پیدا نکنید. 
مشاورهبازاریابی

مشاوره بازاریابی یکی دیگر از حوزه های مناسب برای شروع به 
کار افراد دارای تجربه بازاریابی است. امروزه بسیاری از بازاریاب ها 
پس از سال ها فعالیت در این حوزه اقدام به راه اندازی شرکت های 
مش��اوره ای می کنند. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به ساده ترین شکل ممکن فراهم ساخته و شانس شما در 

بازار را نیز به شدت توسعه می دهد. 
گاهی اوقات برخی از افراد با تجربه اندک در بازار کس��ب و کار 
نیز به عنوان مش��اور شروع به فعالیت می کنند. نکته مهم در این 
میان توانایی ش��ما برای ش��رکت در دوره های آموزشی مختلف و 
ارائه مش��اوره های دقیق است. در این صورت دیگر کمتر کسی به 
تجربه باالی ش��ما توجه خواهد کرد. بنابراین ش��ما به سادگی با 
شرکت در برخی از دوره های معتبر آموزش بازاریابی امکان شروع 
به کار در قالب مش��اور را خواهید داشت. سپس با توسعه کارتان 

شانس راه اندازی یک آژانس مشاوره ای را پیدا می کنید. 
طراحدورههایآموزشی

دوره های آموزش��ی در طول س��ال های اخیر محبوبیت بسیار 
زی��ادی پیدا کرده اس��ت. دلی��ل این امر نیز ت��الش برندها برای 
افزای��ش مداوم س��طح مه��ارت کارمندان اس��ت. همچنین افراد 
جویای کار نیز برای پیدا کردن موقعیت های شغلی بهتر به دنبال 
استفاده از دوره های آموزشی هستند. امروزه برخی از کارآفرینان 
به طور مداوم در دوره های آموزش��ی ش��رکت می کنند. اگر شما 
مایل به راه اندازی یک دوره هستید، اولین نکته ارزیابی مهارت ها 
و توانایی آموزش��ی تان اس��ت. ش��ما باید در حوزه ای مش��خص 
دارای مه��ارت ب��وده و توانایی جلب نظر اف��راد جویای مهارت را 
داش��ته باشید. این امر به شما فرصت های بسیار زیادی به منظور 

کارآفرینی خواهد داد. 
ام��روزه بس��یاری از افراد فع��ال در زمینه برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی فعالیت دارند. این امر باید برای شما به مثابه یک زنگ 
خطر در راس��تای فعالیت بهتر در حوزه کاری تان باشد. وقتی در 
زمینه طراحی و اجرای دوره های آموزشی رقابت بسیار زیادی در 
میان برندهای مختلف وجود دارد، شما باید از همان ابتدای کار با 
قدرت و برنامه ای دقیق وارد این حوزه ش��وید، در غیر این صورت 
هیچ شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان پیدا 
نخواهی��د کرد. این امر می تواند فرصت ه��ای پیش روی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به شدت از بین ببرد. 
طراحیپادکست

پادکست ها برای هر فردی در سراسر دنیا جذابیت های خاصی 
دارد. ام��روزه بس��یاری از اف��راد در ط��ول روز به پادکس��ت های 
گوناگون گوش داده و از آن اس��تفاده می کنند. با این حساب اگر 
ش��ما حوزه ای خاص برای تولید پادکس��ت در نظر دارید، باید از 
همین امروز ش��انس تان در حوزه م��ورد نظر را ارزیابی کنید. این 
تکنیک به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک 
کرده و ش��انس تان در ب��ازار را به طور قاب��ل مالحظه ای تقویت 
خواه��د کرد. با این حس��اب دیگر نیازی برای نگرانی نس��بت به 
نح��وه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نخواهد ب��ود. یادتان 
باشد امروزه بس��یاری از برندها در بازار برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان اقدام به هم��کاری با پادکس��ت های مختلف می کنند. 
بنابراین ش��ما در صورت داش��تن مهارت های الزم در زمینه تهیه 
پادکست به سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

را پیدا خواهید کرد. 

طراحی پادکس��ت به غیر از عالقه به ح��وزه ای خاص نیازمند 
توانای��ی در کار با تجهیزات نیز هس��ت. بنابرای��ن توصیه ما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ش��امل ش��رکت در برخی از 
دوره های آموزش��ی و همکاری با افراد حرفه ای در این راستاست. 
این امر به ش��ما فرصت بس��یار خوبی برای افزایش تجربه تان در 
بازار و بهینه س��ازی شرایط کاری تان را خواهید داد. با این حساب 
دیگر مش��کلی از نظر راه اندازی پادکس��ت تان در زمان مناس��ب 

نخواهید داشت. 
وبالگنویسی

وبالگ ها در طول س��ال های اخیر فراز و نشیب زیادی را تجربه 
کرده اند. با افزایش موج اس��تفاده از شبکه های اجتماعی بسیاری 
از کارب��ران دیگر به وبالگ ها توجه نش��ان ندادند. با این حال در 
طول چند س��ال اخیر بازهم کاربران به سوی استفاده از وبالگ ها 
ترغیب شده اند. دلیل این امر وجود هزاران وبالگ تخصصی برای 
کاربران اس��ت. با این حساب شما در هر حوزه ای که مایل باشید، 
ام��کان پیدا کردن برخی از بهترین وبالگ ه��ا را دارید. این نکته 
کمک بس��یار زیادی به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف تان خواهد کرد. یادتان باشد در بازار امروز وبالگ ها اغلب با 
برندهای بزرگ همکاری دارند. بنابراین شما در صورت راه اندازی 
یک وبالگ به خوبی امکان تعامل با برندهای بزرگ و تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان بر این اساس را پیدا می کنید. شاید تنها نکته 
بسیار مهم در این میان نحوه سازماندهی وبالگ تان باشد. انتخاب 
حوزه های مناس��ب برای فعالیت یک برند در قالب وبالگ اهمیت 
وی��ژه ای دارد. بنابراین س��عی کنید حوزه ای موردپس��ند عمومی 

اهالی کسب و کار و مشتریان انتخاب نمایید. 

بازاریابیآشناسازی
بازاریابی براس��اس الگوی آشناس��ازی به توانایی یک برند برای 
جلب نظر کارب��ران به منظور معرفی محصوالت به دیگران نهفته 
اس��ت. این امر ش��اید برای بس��یاری از برندها غیرممکن به نظر 
برس��د، اما شانس ش��ان در بازار را به خوبی تقوی��ت خواهد کرد. 
نکته مهم در این می��ان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از تکنیک های کاربردی است، در غیر این صورت 
شاید کمتر فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف در دسترس تان 
ق��رار گیرد. ام��روزه برخی از مش��تریان در بازار به ط��ور مداوم 
ب��رای پیدا کردن برنده��ای تازه به حرف دیگر مش��تریان گوش 
می دهند. بنابراین شما با سرمایه گذاری درست در حوزه بازاریابی 

آشناسازی امکان کسب سودهای کالن را خواهید داشت.
موقعیت شغلی شما به عنوان یک کارآفرین در دنیای بازاریابی 
آشناس��ازی مربوط به ارائه راهنمایی های حرفه ای یا حتی اجرای 
پروژه ه��ای مربوط ب��ه این الگو برای برندهای گوناگون اس��ت. از 
آنجای��ی که این ش��یوه س��ختی های خاص خ��ودش را دارد، به 
ط��ور معم��ول برندها برای اج��رای آن با مش��کالت زیادی رو به 
رو می ش��وند. به همین خاطر در صورت امکان ش��ما باید اجرای 
چنین الگویی را برعهده بگیرید. در این صورت به س��ادگی هرچه 
تمام ت��ر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا کرده و 

شانس تان در بازار تقویت خواهد شد. 
خردهفروشیآنالینوموقعیتهایبازاریابیآن

خرده فروش��ی های آنالین برای بسیاری از افراد حوزه ای بسیار 
جذاب محس��وب می ش��ود. اغلب مردم در ای��ن حوزه ها اقدام به 
خرید محصوالت موردنیازش��ان می کنند. این امر ش��اید در نگاه 
نخس��ت بسیار ساده به نظر برس��د، اما در صورت بی توجهی شما 
موقعیت ه��ای زیادی ب��رای کارآفرینی را از ش��ما خواهد گرفت. 
خرده فروش��ی های بزرگی نظیر آمازون در طول س��ال های اخیر 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به نمایش برخی از 
تبلیغات نیز می کنند. با این حس��اب سرمایه گذاری شما بر روی 
این نوع تبلیغات به طور قابل مالحظه ای به برندتان کمک خواهد 
کرد. با این حس��اب ش��ما می توانید به س��ادگی فرصت همکاری 

بازاریابی با برخی از برندهای بزرگ را داشته باشید. 
طراح��ی تبلیغات منحصر ب��ه فرد برای نمای��ش در آمازون یا 
دیگر پلتفرم های خرده فروشی کار ساده ای نیست. شما در صورت 
داش��تن تخصص در حوزه م��ورد نظر به س��ادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر مشتریان را 
پیدا می کنید. این امر در بلندمدت ش��انس شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را بیشتر کرده و موقعیت تان به عنوان یک 

بازاریاب حرفه ای را نیز بهبود می بخشد. 
مدیریتشبکههایاجتماعی

ام��روزه دیگ��ر دوران هم��کاری ب��ا ادمین ه��ای گوناگون در 
ش��بکه های اجتماعی تمام شده است. بنابراین شما باید به دنبال 
همکاری با افرادی دارای مهارت های بیشتر به منظور تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان باشید. این امر پای مدیران شبکه های اجتماعی 
را به وسط کشیده است. منظور از مدیر شبکه های اجتماعی فردی 
اس��ت که به طور مشخص در راس��تای مدیریت تمام بخش های 

فعالیت برند ش��ما در ش��بکه های اجتماعی مهارت کس��ب کرده 
است. این نکته به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس تان در بازار را به شدت تقویت خواهد کرد. 
با این حساب شما باید همیشه برای جلب نظر برندها خودتان را 

به عنوان کارشناس و مدیر شبکه های اجتماعی معرفی نمایید. 
ساماندهی وضعیت برندها در شبکه های اجتماعی اغلب اوقات 
کار دردسرس��ازی محس��وب نمی ش��ود. با این حال به دلیل نیاز 
ب��ه زمان زی��اد به طور معم��ول برندها اقدام به هم��کاری با یک 
کارش��ناس حرفه ای در این راس��تا می کنند. این امر شانس شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت افزایش داده 
و موقعیت تان در بازار را نیز بهینه س��ازی خواهد کرد. اگر کیفیت 
کاری ش��ما در این میان باال باشد، به زودی با پیشنهادات زیادی 

برای همکاری با برندهای مختلف رو به رو خواهید شد. 
کارشناسبرندسازی

برندسازی پروژه ای یکباره نیست. کسب و کارها به طور مداوم 
نیازمن��د اعمال تغییرات و به روز رس��انی در وضعیت برندش��ان 
هس��تند. این امر ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
به همراه داش��ته و شانس ش��ان برای جلب نظر مش��تریان را نیز 
بهینه س��ازی خواهد کرد. با این حس��اب ش��ما در صورت داشتن 
مهارت و توانایی الزم به منظور کمک به کسب و کارها در فرآیند 
برندس��ازی به خوبی موقعیتی ب��رای کارآفرینی پی��دا کرده اید. 
ای��ن امر به ش��ما در بازار کمک ش��ایانی ک��رده و موقعیت تان را 
به طور چش��مگیری بهبود می بخش��د.  حوزه خدمات برندسازی 
طرفدارهای زیادی در طول سال های اخیر پیدا کرده است. دامنه 
خدم��ات در این حوزه به طور قابل مالحظه ای متنوع بوده و نیاز 
کس��ب و کارها نیز همیشه باالست. بنابراین شما در مدت زمانی 
کوت��اه حتی امکان فک��ر کردن به راه اندازی برن��د ویژه تان را نیز 
خواهید داش��ت. اینطوری در قالب یک برند یا آژانس حرفه ای به 

ارائه خدمات برندسازی خواهید پرداخت. 
خدماتدورکاری

خدمات دورکاری نیازمند زیرس��اخت ها و ش��یوه های ارتباطی 
منحص��ر به ف��ردی در شرکت هاس��ت. از آنجایی که بس��یاری از 
کارآفرین��ان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف اقدام به 
ادامه فعالیت ش��رکت حت��ی در دوران همه گیری کرونا کرده اند، 
خدم��ات دورکاری بدل به نیازی بس��یار مهم برای برندها ش��ده 
است. ش��ما با ارائه خدمات مناسب در این حوزه به خوبی امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داش��ت. منظور 
ما از خدمات دورکاری، نه استخدام در شرکت ها به عنوان نیروی 
کار دورکار، بلک��ه فردی متخصص ب��رای ارائه خدمات مربوط به 
دورکاری است. این امر شانس شما به عنوان یک کارشناس برای 
پیدا کردن حوزه کاری مورد عالقه تان را به شدت افزایش خواهد 
داد. به این ترتیب به س��ادگی هرچ��ه تمام تر فرصت تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تان را خواهید داش��ت.  خدمات دورکاری 
دامنه وسیعی از سرویس ها را شامل می شود. شما در این موقعیت 
به عنوان یک پش��تیبان مس��ئولیت ارائه خدمات به تمام اعضای 
ش��رکت موردنظرتان را دارید. البته بیشتر کار شما به هنگام بروز 
مشکالت در سیستم های ارتباطی روی می دهد. بنابراین با خیال 
راح��ت امکان ارائه خدمات به چند ش��رکت به ط��ور همزمان را 
خواهید داش��ت. این نکته توانایی شما برای پیدا کردن برندهای 

مناسب و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را تقویت می کند. 
خدماتآنالینورزشی

خدمات ورزش��ی در طول سال های اخیر به دلیل همه گیری با 
بحران سنگینی رو به رو بوده است. این امر امکان فعالیت مناسب 
از باش��گاه ها را گرفته و حتی بسیاری از مربی های ورزشی را نیز 
خانه نش��ین کرده اس��ت. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان برای خرید خدمات ورزش��ی از خود هس��تید، 
می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر در قالب مربی ورزشی آنالین 
کارتان را ش��روع کنید. نکته مهم در ای��ن میان تالش برای پیدا 
کردن حوزه ای مناس��ب از خدمات اس��ت. همچنین ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان در ح��وزه ورزش باید خودتان 
در یک رش��ته ورزشی متخصص باشید، در غیر این صورت کمتر 

کسی اقدام به همکاری با شما و دریافت برنامه خواهد کرد. 
ضبطوویرایشویدئو

فرمت ویدئو در طول س��ال های اخیر محبوبیت بس��یار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. به همین خاط��ر افرادی هم که در زمینه ضبط 
ویدئوها فعالیت دارند، به طور مداوم کارشان بیشتر می شود. شما 
در صورت آش��نایی با مکانیزم دوربی��ن و همچنین توانایی برای 
ویرایش ویدئو به ساده ترین ش��کل ممکن توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را خواهید داش��ت. این نکته به شما موقعیت 

بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
برندها و همچنین موسس��ه های نوپا برای ش��روع به کارش��ان 
اغلب اوقات فعالیت بازاریابی بس��یار سنگینی انجام می دهند. این 
امر باید به طور ویژه از س��وی ش��ما مورد توجه قرار داشته باشد. 
اگر به خوب��ی توانایی مدیریت فعالیت های موسس��ات مختلف و 
ارائه خدمات ضبط و ویرایش ویدئو به آنها را نداشته باشید، خیلی 
زود در ای��ن حرفه بدل به فردی غیرماهر خواهید ش��د. اینطوری 
دیگر کمتر کس��ی به همکاری با ش��ما توجه نشان داده و امکان 

تاثیرگذاری بر روی آنها را پیدا خواهید کرد. 
حوزهروابطعمومی

ح��وزه روابط عمومی نیز فرصت های بس��یار زیادی پیش روی 
کارآفرین��ان قرار می دهد. این امر برای بس��یاری از افراد حرفه ای 
حوزه ه��ای کاری بی نهایت متنوعی را به همراه دارد. درس��ت به 
همین خاطر شما می توانید به ساده ترین شکل ممکن فعالیت تان 
در ای��ن حوزه را ش��روع کرده و بدل به یک کارش��ناس حرفه ای 
شوید. شما برای حضور در عرصه روابط عمومی یا باید تحصیالت 
مرتبط داشته باش��ید، یا اینکه تجربه بسیار زیادی از همکاری با 
چنین موسس��اتی در کارنامه تان باشد. در این صورت به سادگی 
امکان شروع به کار و جلب نظر مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 
این امر فرصت های بس��یار زیادی پیش روی تان برای کارآفرینی 
قرار داده و موقعیت تان را نیز به شدت بهینه سازی خواهد کرد. 

بس��یاری از کارش��ناس های حوزه روابط عمومی در ابتدای امر 
کارشان را به همین صوت با ارائه مستقل خدمات به برندها شروع 
کرده اند. بنابراین شما نیز در صورت هماهنگی های الزم به خوبی 

امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید یافت. 
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